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!ЯГн!в'а“гаа"йш,га• АКТУАЛНА ТЕМА

НАПРОЛЕТ ЩЕ ЗАПОЧНЕ 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЮГОСЛАВСКИ 

АВТОМАГИСТРАЛИ
АКТИВЪТ НА ПЪРВАТА

Става дума за следните автомагистрали: Белград - Нови Сад - Суботица - Хоргош - 
държавната граница с Унгария; Ниш - Пирот - Димитровград - държавната граница с 
България; Лесковац - държавната граница с Македония; Ниш - Лрищина - Печ - Чакор - 
Андриевица - Подгорица и Белград - Чачак - Пожега - Бояре - Подгорица - Никшич.

Председателите на Сър- 
бия и Черна гора Слободан 
Милошевич и Момир Булато- 
вич се срещнаха на 5 декем
ври в Белград и обсъдиха най- 
важните въпроси на стопан
ското развитие на СР Югосла
вия, а след това бяха запоз
нати е проектите на трансюго- 
славските магистрали, които 
свръзват Европа със Средния 
Изток и Северозападна и 
Средна Европа с югоизточна
та част на континента, Адриа- 
тика и Средиземноморието.
Интензивното изграждане на 
тези магистрали трябва да за
почне през пролетта на 1997 
година.

Определението за изграж
дане на капитални обекти в 
транспортната инфраструкту
ра представлява първостепе
нна икономическа цел в по
нататъшното развитие на СР 
Югославия. Реализацията на 
споменатите проекти ще ан
гажира почти всички стопан
ски отрасли и потенциали и 
ще повиши технологичекото 
равнище на стопанството и 
жизнения стандарт на граж
даните. Това е една от основ
ните насоки в развойната ни 
политика, която трябва да 
осигури стопански и културен 
просперитет на нашата стра-
шеВиз^кнатоТразговсшабнеа фтните деривати. Изчислени- ньори от чужбина в реализа- 
пред?адателитеРМилошРевич ята показват, че отделянето цията на въпросните проекти. 
^Дятппт на половин динар от цената на Председателите на Сър-

'п Дмтта поеяселатели ко- горивото осигурява условия бия и Черна гора подеха ини- 
игтя-гмпаха ч^сЬинЕЖСИоане- за интензивни работи през виатива за обединяване на 

“гоГямГГкТ^Ге следващите няколко години. жТП Белгрд. черногорската 
1° Г0 ОСИГ7ОИ ЧПЮ отделяме Разбира се, Югославия е от- железница и пристанище Бар 
Яа една ча^? от ценатаДна на- ворена и за участие на парт- в акционерно дружество.

С традиционен международен "ритуал", който беше 
изпълнен през ноември и декември миналата година в 
Дейтън. Париж и Лондон светът погреба варварската 
война в Босна и Херцеговина и приветства новото раждане 
на тази "цяла от два дяла" страна. През ноември и декем
ври тази година международният "церемониал" по случай 
първата годишнина на това историческо събитие беше ор
ганизиран по същия маршрут. Дейтън получи центра^ 
място в пригодните речи на държавни глави и в к 
тарите и анализите на политическите наблюдатели и 
грабна лъвския пай от славата за големия миналогодишен 
успех. Париж и Лондон и този път не се отказаха от 
утешителните награди и отново поеха ролята на пунктове, 
на които бяха направени нови договори и взети конкретни 
решения за новия етап на мирния процес в БиХ.

Една година е кратък период, а 
тежко наследство: жестока омраза между хора и народи, 
спомени, заредени с голяма болка и тъга, огромни матери
ални разорения и многобройни жизнени проблеми на 
гражданите, които напук на тежкото минало и военния 
пъкъл решават да живеят и по-нататък на това "проклето" 
място. В първите дни и години войната и от "оня свят" 
сплашва мира с голямата си инерция. Въпреки всичко 
това, активът на първия едногодишен следвоенен период 
на дейтънска Босна съвсем не е малък. Както беше из
тъкнато на състоялата се тези дни втора лондонска кон-

лното
омен-

воината винаги оставя

Милошевич и Булатович в Белград

ференция списъкът на постиженията между двете между
народни конференции в британската столица е доста 
дълъг. Вече дванадесет месеца топовете мълчат, а 
войските са "затворени" в казармите. Потушават се едно 
след друго огнищата на войната, започна политическа, 
стопанска и комунално-битова обнова на БиХ, проведени 
са първите многопартийни избори, около половин милион 
бежанци са се върнали в домовете си. Символът на боснен
ската война Сараево е обновено до голяма степен, новото 
тоичленно Председателство на БиХ започна да провежда 
заседания, Ьостигнато е споразумение за състава на

6Ъ<С*Реали зацията6 на д огошзрей ос т и те от Дейтънското 
разумеиие във връзка с конституционните решения по 
мнението на международния администратор на Босна 
Каол Билд върви със сравнително бързи темпове и в 
двата ентитета, което има голямо значение поради 
шиооките пълномощия наентитетито. Защото Боснаоедна 
и оК*иа, ио не е и няма да бъде унитарна Дьржава а

си нг»^юсю^л °искс^ърват^ката федераци^и *Република

Херцеговина к^Гк^ъглаГа ^аГлои^каТа Ц-г

ен ф!Гя °се *н а*мо Р ^ аД ° А л и я г г Дв й ч *М о м ч и л о 
невъзможен доскоро състао. алия ПлавшиЧ| ЕюО Ганич

наващй <през фаКиц^те ^га^кги^етитв^н^се 
и5ГлЧзИвИаИтаер°м3ин"а:'1о”н стражи* а "босненски 
власти"...

Изграждането на трансюгославските магистрали е про
ект, които ще ускори нашето стопанско развитие - заяви пред
седателят на Сърбия Слободан Милошевич пред директо
рите на най-големите строителни предприятия в нашата ре
публика. Този проект ще осигури работа за много пред
приятия и стопански отрасли, а всеки завършен уч 
бъде още едно стъпало към най-високите европей 
дарти в инфраструктурата. А когато говорим за инфраструк
турата, не трябва да забравим, че ние имаме капитални 
проекти и в други инфраструктурни области: железопътни 
линии за големи скорости, модернизация на телекомуникаци
ите, енергетиката и електростопанство.

В разговора с председателя Милошевич директорите на 
големите строителни предприятия изтъкнаха, че строител
ната опертива в Сърбия е готова за изграждането на 
трансюгославските автомагистрали.
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• УЧРЕДИТЕЛНА СЕСИЯ НА СЪВЕТА 
НА ГРАЖДАНИТЕ

МИЛОМИР минич 

- ПРЕДСЕДАТЕЛ
йГмТз^гГЖ

трудно да се ^безпрепятствено фуикциони-
ГаГн^§бТитеорТганиаиТиист^ту|и наДъР*=т^Гс: 
вобоис даване ^а* медиците1 ™ *^сог^тния монопол п*ред-
пост«^»Изаокончателната^стабилизация на^голо^енното
в Босна. Страната иа босненските сърби,«ьр»“'" "
=ииТт ^'■«ждунарДоаденТроЯтеРкТоРот'', каКто каз
ват някои циници, но това е необходимата жортво за мир 
мото й развитие проз идващите години и ощо один д 
иа умоломрачеиието от близкото минало.

Не

сесия на Съвета на гражданите 
която-се състоя на 10 декември 0:

своите депутати.
За пр<

МИЛОМИР МИНИЧ ОТ ШОЦИаЛИС! ИЧНСГ.Ч I а | .е
за подпредседател Милутин Оидпнич от 
партия на социалистите в Черна гора.

На учредителната 
Съюзната скупщина ■

на Съвета на гражданите бе

(Ш§1)ИМк.г.



НА СТОПАНСКИТЕ КАМАРИ ОТ

БАЛКАНИТЕ - СВОБОДНА 

ТЪРГОВСКА ЗОНА

ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА 
БОСНА В ЛОНД

• ГО
он

МИРЪТ ЩЕ СТАНЕ 
ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

• Този регион съо 130 милиона жители “ ^0 -^РА“Я°^%Гвл1!Гн^Асочи«|ИЯТв 

м особено съо отроните от региона

Всички положителни действия но международната 
общност, включително и помощта от 1,4 милилРА”иия °н а 
са обусловени от по-нататъшната реализация на 
Дейтънското споразумение

Втората международна 
конференция за Босна в Лон
дон завърши на 5 декември с 
приемане на акционна програ
ма за 1997 година, озаглавена 
с "Мирът да стане действи
телност". Това е обемист до
кумент, в който са обхванати 
всички аспекти на по-нататъ
шната реализация на Дейтъ
нското споразумение: военна 
стабилизация, засилена дей
ност на международните по
лицейски сили, връщане на 
бежанците, свободно движе
ние на гражданите, спазване 
на човешките права, форми
ране на общи институции, пре
следване на военните престъ
пници и създаване на условия 
за нормална работа на незав
исимите медии.

В програмата се изтъква, 
че новосъздаденият Съвет за 
осъществяване на мира през 
1997 година ще ангажира чо
вешки и финансови потенци
али в зависимост от резулта
тите на босненските власти в 
реализацията на договорено
стите от мирното споразуме
ние. Тва означава, че обеща
ната финансова помощ от 1,4 
милиарда долара за идваща-

стрпни
Балканите трябва да станат 

голяма зона за свободна тьрго- 
иия. Това становищо о прието на 
родовното годишно засоданио на 
Асоциацията на стопанскито ка
мари от балканските страни, ко
ето се състоя този дни в София. В 
тази Асоциация членуват стопан
скито камари на СР Югославия, 
България, Македония, Гърция, 
Румъния, Албания и Турция,

Председателят на Асоциаци
ята на балканските стопански ка-

кзя.—
Европа. Занапред е необходимо, 

Стоилкович, големите

та година е обусловена от ко- 
оперативността на боснен
ските ентитети и конкретните 
им мерки в провеждането на 
Дейтънското споразумение и 
новоприетата акционна про
грама.

Милоович напомни,
^?ГлЯоГИоВМорКГосновГ^Го въздушния и желе.

Г ^аЪГ:унГаНчГ/еТибГкРовваТГа СРЮ е отворена за сътрудни- ката,. комуникациии .м

лсстрпни™ в'реУионТи д“баТи° Анални общности, за да се осигури

2"5%%“еТнта0от0цело°улИнияани изфаГ^нТновиобкети.
От годишното заседание на 

СТ° -Необходимо е да повишим Асоциацията на балканските сто- 
оавнището на стокообмена в ре- лански камари е отправен призив 
гиона ^занапред да разменяме не до правителствата на 
само суровини но и произведения те страни да предприемат всички 
^ високи техАологии - подчерта необходими меркиза ^
председателят на ПКЮ. не на стокообмена в.Ре^он^За

Според думите на лредседа- нов председател на Асоциацията 
теля на Стопанската камара на е избран Андреас Кирязис, пред- 
Сърбия Влайко Стоилкович Асо- седател на Съюза на гръцките ка- 
циацията на стопанските камари мари.

Представителите на Ре
публика Сръбска се оплакаха 
на конференцията от нерав- 
норавното им третиране при 
разпределението на финан
совата помощ за обнова през 
1996 година. Във връзка с те
зи оплаквания Карл Билд зая
ви пред журналистите, че на 
"сръбския ентитет" са отпус
нати само два процента от 
планираните 1,1 милиарда до
лара и реализираните 700 ми
лиона долара и като причина 
за това посочи "самоизолаци- 
ята" на ръководството на Ре
публика Сръбска. Междуна
родният "управител" на Босна 
обаче добави, че в това отно
шение много неща могат да се 
подобрят, доколкото ръко
водството на босненските съ
рби прояви кооперативност и 
конструктивност в реализа
цията на Дейтънското спора
зумение.

Стойността мп югославския
стокообмен с балканските 
страни в пориода януари - 
томври о достигнала един ми
лиард долара. На пазарите п 
тези страни СРЮ о реализирала 
30,0 процента от целокупния си 
износ (продало е стоки на стой
ност 439,2 милиона долара) и 
18,7 процента от целокупния си 
внос (стойността на вносенито 
стоки от балканските страни е 
504 милиона долара). "Балкан
ският" ни външнотърговски 
дефицит е възлезнал на 145 ми
лиона долара или 0,5% от цело
купния югославски външно
търговски дефицит.

Най-голям е югославско- 
македонският стокообмен 
(325,6 милиона долара), а най- 
малък е стокообменът ни с Ал
бания (7,3 милиона долара).

ок-

• СОФИЯ

ПОДГОТОВКА ЗА ЛИБЕРАЛИ
ЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА

Правителството на Република България върши подготовка за 
преговори със Съюзна република Югославия, Македония и Хърватска 
за либерализация на взаимната търговия, се изтъква в отчета за 
работата на българското правителство през изтеклите две години.

В документа на кабинета на Жан Виденов между другото се 
посочва, че стокообменът между България и СР Югославия през 1996 
година отбелязва значително увеличение и до края на годината може 

достигне обема на стокообмена между България и предишна 
ославия.
Правителството на Демократичната левица изтъква, че стабили

зацията на обстановката на Балканите, интеграционните процеси в 
региона и развитие

мари и председател на Търгов
ско-промишлената палата на Бъ
лгария Божидар Божинов изтък
на, че този регион със 130 мил
иона жители и 20 милиарда до
лара годишен стокообмен разпо
лага със 
ресурси.
жен кръстопът между европей
ския континент и Близкия и Да
лечен Изток. Затова Балканите 
трябва да_ станат съставна част 
на Европейския съюз и средизем
номорската зона и да се превър
нат в трета зона за свободна тър
говия в Европа.

• ПРОДЪЛЖАВА ОБЕЗЦЕНЯВАНЕТО НА БЪЛГАР
СКАТА НАЦИОНАЛНА ВАЛУТА

&БЪЛГАРИЯ Е 

ЗАСТРАШЕНА ОТ 

ХИПЕРИНФЛАЦИЯ

начителни стопанскиз»^
Ре гионът е и много ва-

то на двустранните отношения са били и занапред 
ще бъдат един от най-значителните приоритети във външната поли
тика на България. Пътепоказател на регионалното сътрудничество са 
договорите на външните министри на страните от Югоизточна Европа 
на състоялата се през юли конференция в София. Тогава беше постиг
нато пълно съгласие за пълноценно включване на Балканите в 
европейските интеграции.

Премиерът Жан Виденов заяви, че до края на годината 
правителството ще предложи на парламента финансови и 
други мерки за преодоляване на острата икономическа 
криза в страната

Българската национална признава, че България е мно- 
валута се обезценява с бързи го близо до хиперинфлация- 
темпове и този факт вече та. "Само рестриктивната фи- 
предвестява хиперинфлация. нансова политика на Българ- 
Един долар се обемня срещу ската народна банка и рестри- 
500 лева, а финансовите ек- ктивната бюджетна политика 
сперти предвиждат, че до на правителството ни дели от 
средата на месеца обезценя- нея’', казва българският пре- 
ването на лева ще премине миер и добавя, че тази сис- 
още една психологическа гра- тема може да издържи още 
ница -1 долар срещу 600 лева. няколко седмици. Затова бъл

гарското правителство бърза 
да вземе решение за въвеж
дане на така наречения ва
лутен борд, който трябва да 
внесе повече рационалност 
във финансите на държавата. 
Виденов предупреди ония, 
които сега купуват скъпа ва
лута, че наскоро ще претър
пят финансова загуба, поне
же се предвижда ревалориза
ция на националната валута.

Българският премиер зая
ви, че до края на годината 
правителството ще предложи 
на парламента финансови и 
други мерки за преодоляване 
на острата икономическа кри
за в страната. Доколкото пар
ламентът не се съгласи с тези 
мерки,правителството ще по- 

Цените се покачват от ден ДаД® оставка, 
на ден. През първите десет- Ако 8 България бъде въ- 
инадни на декември бензинът веД8Н валутен борд, това 
поскъпна дори два пъти, ко- тРя6ва Да стане със закон, 
ето не се помни в тази страна. слеД което парламентът да 
Щом поскъпне горивото, вед- насРочи нови избори и да се 
нага се покачват и цените на Разг>усне. Ако обаче Народ- 
хранителните стоки и услуги- Н01Ф събрание продължи да 
те. Цените на вносните стоки Ра0оти в този състав, страна- 
се определят в долари, въ- та тРя6ва Да се управлява от 
преки че това е наказуемо пРогРамно правителство"-за- 
дело. яви новоизбраният президент

на България Петър Стоянов 
гла-

• СРЕЩА НА ВЛАЙКО СТОИЛКОВИЧ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮГОСЛАВСКИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В СОФИЯ

300 МИЛИОНА ДОЛАРА ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА
България е важен пазар за югославск- Югославия и България ще достигне 300 милиона

на долара.ото стопанство - заяви председателят
Стопанската камара на Сърбия След като осведоми югославските стопан-

Стойността на югослаеско-бъпгарския стокооб- изГо^сн 7 зГпГоценГ;реТ^Гща^УголиИнЧаИ 
милиона долара6 ^гсюлавия^ внешта от^ълг^рия из^кнТ76™" ^ Стопанс«ата *а"аРа 8 С^я

ността^на^югославските^сток^които^^родщщни орит^ГТа^а^с^Г8 ^ 6 "РИ‘
долаЪраГаРСКИЯ ПЗЗаР ® възлезнала на 53 милиона Фирми. Но Т&, като износът ни е ло-м^ъкотвнога" 

Тези данни бяха съобщени на срещата на пред- балансГвн" Г^^^стр^МакГче^ 
Влайко Гтомп^п°пииН^КаТа камара на Сърбия изпаднала в стопанска криза, България е важен

Стоилкович с представители на юго- пазар за югославското стопанство и именно затова

годината стойността на стокообмена между СР

"България обяви тота
лен фалит на политиката 
на управляващите и тях
ната партия, на лева си, 
на стопанските реформи, 
колкото и половинчати 
да бяха досега, на дър
жавните плащания, на ос
танките от жизнен стан
дарт, на своите граждани, 
запратени в бедност... 
Всъщност, какво става и 
ще става у нас? Хиперин- 
флацията тръгна като по
топ, който дори валутни
ят борд (когато се въве
де) трудно ще озапти".

Така вестник "Труд" 
описва актуалното поло
жение в България.

• ВАоГвдаШКТРОЧВ?'рИАНДСТЪР П° ЕК0П0™Я НА ПЪТ ЗА БЪЛГАРИЯ ПРЕБИ-

ПАРК НА МИРА БЕЗ ГРАНИЦИ
На път за Монтана в Р. България в Димитров- 

трад накратко със сътрудниците си пребивава Йор- 
ДСърбияКСИЧ’ МИНИСТЪр по ек°™гия на Република шщтжттк-и-1ЬОКО за резерват на биосфера.

тг>аРре1цала в Монтана. продължава Алексич, 
трябва да бъде своеобразен тест с хората, които 
ръководят тези простори, а това са кметовете от
носно председатели на общините. С разговорите в 
Монтана ние се приближаваме към целта как 
живота на тези простори не само да се задържи но 
и да получим качествен начин на живот на самите 
тези наистина извънредни пространства. Ние ще 
тръгнем и по-нататък в смисъл да стигнем до всеки 
жител на тези пространства и да го консултираме в 
реализацията^ на проекта. А проектът предвижда 
редица семенни ферми, семейни мотели и още 
много подобни неща. ^

От името

тмм°Е *?1аав приключи_на пречиствателната сис- 
ирт?п пп^1итровгРаА- Заедно с българския мин- 
ип^ьрпо екология Георги Георгиев, те превръщат 
дело идеята Стара планина от двете страни на 
границата да се превърне в своеобразен еколо 
гичен Парк на мира. С цел по-нататък да се реализ- 
ира тази идея, в град Монтана на 6 и 7 декември е 
проведена среща на двамата министри и прелее

Министър Алексич по този повод казва1 
"ЕК?Г^АНаТа сре14а за Стара планина в Мон-

с1щаапАУМаза®йин и =ъЧ°начСинВн“животезаАед°на и 
съща природа. И наистина, няма по-подходящо име

В

начланикът на Пиротски окръг Нешко Мадич.
Министър-председ 
България Жан ш

ателят
иденов

тана еслезд среща с държавния 
Желю Желев.

на ва
А.Т.

0 БржтВо15 ДЕКЕМВРИ 1996 г.



УЧРЕДИТЕЛНИ СЕСИИ НА ОБЩИНСКИТЕ СКУПЩИНИ В
____ ___________________ ________БОСИЛЕГРАД И ДИМИТРОВГРАД________

р!т!р мениТТ°РЪТ' К0ЙТ0 побежДава не се «а У*> мен, моите сътрудници, члено-

На учредителната сесия на Общинската председателя на ОС и за гвк™,. ^есия на Общинската скупщина в Ди- ите на общината. Нямам илюзии, че
скупщина в Босилеград, състояла се на 5 назначихаНиколаСавов който и »ЦГЛС им!1Я,Л' "ова е и л0™чно' ако се ще бъде лесно, напротив считам, че 
й®“»“ври тази година, Председателят на на тази функция. ' досегабе има предвид убедителната победа на ще бъде изключително трудно, защо-
Саюв лмв „"5^1вппЯ комисия Никола Съгласно Общинския статут и правил пппгпТг,ИС™ЧкСКаТа партия в Димит- то ни обременяват проблеми от ми- 

"ВДЯЙГ. ХГ- ^Геал3наияРа6°Тав"РЗДС^ателят “Ж Р0В!РЗДСКа °бЩИНа- налото, днешни проблеми кактоиже-
ския парламент. При това той подчерта че ™отбоони?ите изблаха лрвАложи' _ От 33 новоизбрани общински от- лание колкото е възможно по-бързо
за 31 места кандидастваха 79 души: в 4 ^не нов съст^ наИзлъ^итапния"“ гласУ; боРниТ' на урвата сесия присъс- Аа с® тРъгне по-хубаво бъдеще 
избирателни колегии по един кандидат в12 на Изпълнителния съвет. И тваха 31. За (преизбиране на Нико- на общината. До коя степен в тези
ло двама, в 9 ло трима иАв 6 пойч2™рима ™ Член!веРнНаИ14ИзТпеълан^те™ияУ^а^тПр0' Ла Стоянов ^едсе^елна с»п- наст°яния ще Допеем, много зависи 
кандидати. В първия тур са избрани 25, а в Симеон Арсов лекар Милан Миланов Щината 00 определиха, с тайно гласу- от нас' нашата готовност, упоритост 
о«м избирателни колегии изборът бе ре- учител, Си^он Йорданов директор на ОП 8ане 29’ а Двама бяха против. и знание’ нашата отговорност, но и отшен във втория тур. При това Савов под- . директор на оп н нашето съвместно уважение. Затова
черта, че изборите и за локалната самоу- каня всички, които са
права, и за представители в Съвета на — шт»  .............. ................... готови своето знание и

опит и своя интерес да 
сложат във функция 
на общия интерес, а 
това е по-бързо и по- 
успешно развитие на 
общината. Убеден съм, 
че ако тръгнем така, 
ще успеем, защото 
считам, че имаме сили 
за това. Още веднъж 
благодаря за довер
ието. Щ 
го оправдая."

С тайно галсуване 
бе избран и нов под
председател на скуп
щината, д-р Васил 
Велчев, за когото се 
определиха всичките 
31 присъстващи новои
збрани отборници.

гражданите на съюзния парламент са пре
минали в толерантна атмосфера и в унисон 
с избирателните норми, което се потвър
ждава и с факта, че до Общинската изби
рателна комисия не е имало много възра
жения. г дае*' йй§

След това верификационната 
съставена на паритетни начала, верифи- 
цира мандата на новоизбраните отборници.

В продължение на сесията, в която 
участва и председателят на Пчински окръг 
Драган Томич, председателят на клуба на 
отборниците на СПС Милча Лазаров за 
позна отборниците с предварително про 
ведените консултации в органите на Со 
циалистическата партия във връзка с кан 
дидатите за най-отговорните функци 
щинската скупщина за председател, под 
председтел и председател на Изпълнител 
ния съвет. В разискванията по този въпрос 
отборниците от Югославската левица из 
разиха несъгласие с предложението на со 
циалистите и с неоснователни твърдения 
омаловажаваха посочените в предложени 
ето успехи на предложените кандидати, ко 
ето отборниците-социалисти категорично 
отхвърлиха и чрез явно гласуване за пред-

НЕЗг •
1а3?иЖаДнчТоевЛ на Изпълнителния съвет вГЛредмдател каХа'преди това" Васил Иованчов, които бе на същата фун- 6ил "и отговорни функции,
кция и в досегашния мандатен период. От- г ^7 м
борниците подкрепиха предложението на

комисия,

е се старая да

и в 06

1 я
1 I За председател на 

Изпълнителния отбор 
е преизбран Зоран Ге
ров с 30 гласа “за" и 

„ един невалиден. Със
Благодарейки за изказаното до- същия брой гласове бе избран Арсен 

верие, Никола Стоянов изтъкна: тодоров за подпредседател, както и
"Уважаеми отборници, използвам Миряна Алексич, Иован Владими

ров, Александър Делчев, Йордан 
Петров и Чедомир Стойкович за

ЧЕСТИТО: Никола Стоянов

случая да ви благодаря за доверието 
и в следващия четиригодишен пери
од да изпълнявам длъжността пред- членове на Изпълнителния отбор. За 
седател на Общинската скупщина.
Напълно съм наясно, че самата функ
ция, а отделно изказаното доверие

Стоилко Смилков, началник__________________________________________ радия",
ца отделението по военни въпроси, Иван 

Аце Костадинов е роден 1961 година в Йорданов, митничар на митницата в Ри- 
село Гложие и е наи-младият отборник в ОС. барци, и Владимир Стоичков, директор на 
Завършил е стоматологически факултет. Детската градинка.
Работи в Здравния дом в Босилеград. Взимаики

Васил Иованчов е роден 1943 година в председателят 
Долна Любата. Завършил е икономи- мич подчерта, че наистина бавно, но все пак 
факултет. Тази функция е изпълнявал ^ създават по-благоприятни условия за ра- 

и досега, а е бил и на други обществени и бота. което сигурно ще се отрази и върху 
стопански функции. по-ускореното икономическо развитие на

В новия състав на Общинската скупщина Босилеградска община. Тази община, под- 
в Босилеград има само една жена. Осем ду- черта той. и досега, а и занапред остава 
ши са висшисти, 5 с полувиеше образование, здрава и хомогенна среда, определена за 
8 със средно и 10 са квал ифицирани работ- политиката на Република Сърбия и Югосла- 
ници, селскостопански производители и вия 
пенсионери.

■Изг

секретар на скупщината 
назначен Иван Янков.

отново е

участие в разискванията, 
на Пчински окръг Драган То- Първата сесия на новоизбраната 

не е само чест и признание, но това Общинска скупщина бе използвана 
представлява голямо задължение и па се приемат и две решения: за вре- 
изключително тежка задача. Успеш- менно финансиране на общината в 
ността в изпълняване на превзетите размер 1/4 част от бюджета за 1996, 
задължения ще зависи преди всичко както и решение за изменения и до- 
от способността за обединяване на пълнения на решението за плащане 
всички фактори, както и от тяхната на комуналните площи от общ ин- 
отговорност и насочването им към терес 
активностите от значение за успешно 
развитие на общината. При това имам

село
чески

А.Т.м.я.

границата, мира и спокойствието на нашите хора. Тук
другарството идва до пълна изява. Това прави нашия 
живот красив, оа нас. всеки доброжелателен посе
тител е добре дошъл. Обаче всеки, които се опита да 
наруши граничните норми, без оглед от къде е, ще бъде 
осуетен. Другаруваме с местното население, взаимно 
си помагаме. В свободните часове играем футбол, шах
мат уреждаме просторите и околността на заставата - 
добави Връшка.

В разгово 
- Пиротско, к 
ването на границат 
"Хоби". Отделно когато 
границата но 
всеки и I
ловим. То ни е като брат в тъмните нощи, с въодушев
ление казва - Петров.

Сигурно, че и Желко Янкович, от Шабац, черно
гореца Продраг Ръвович от Приеполе, Симеон Костов, 
войник-граничар по договор и другите имаха какво да 
кажат от службата, ежедневното пазене на границата, 
засадите... Граничарите денонощно бдят и под кон
трол на зоркото им око е всяка педя от границата, 
макар че в разговора те не отдават впечатление, че 
всеки момент са нащрек, казват те.

Увеселението продължава. Пристигат нови гости.
остта си от посещението и 
гостите се възхищават от 

пазачите на свободата и об-

0 РЕПОРТАЖ ОТ ГРАНИЧНАТА ЗАСТАВА
V ^ ден, когато по повод 13 ноември - Деня на гра
ничаря. тръгна/ме към граничната застава Джево .

^“товаТнГ ”а* ЖЖ
долина, изобилствуваща _с чакъл 
«пеме на дъжд, коритото и се пълни с вода. Някога тук 
б^и хубави и качествени ливади с много овощни

една беше напълнена с камъни и приготввна за под 
палвана. Впрочем, този край отдавна е известен, не 
самП нашата община, но и «ът^шжуттта по 
производство на качествена вар. Сега обаче и този 
занаятГкакто и много други е на
хме и отминахме и първите къщи на Т0а0 р“ г ''гца 
в полите на "Рудин- село, със стотина 
л _ ,.нП1/П ето ни и пред граничната застава. 
п^2нз с лоъв!ета тя ост2ва впечатление на къща на

§§=*“11~§?ет
възрастните нас^ли, приказвха ту р^кия, бира, 
друго и пиеха различни мптг*#* * и пр0дста-
вители 'не^^^Ег^ктроразлредет^телното в™а
лрвА^^^^яТ^а^ървичнстащлндиколна^^ощщни-

НН:!*мГГГЖ«?Т^^С^ОТ^НИШКИЯ>КИ.ОТ, ЧН-Т-^^М^ГоТг^З^Ж 
“вдаягщйч» задължения, ^1Дте се обобщават в едно - да пазим 
Ярослав Връшка, словак от Зремянин. у ....

"ДЖЕВО"

БДИТЕЛНОСТТА 

Е ВИНАГИ НА 

ПРЕДЕН ПЛАН
ад Петров, от Суково 

здчерта, че на граничарите, в опаз- 
а, голяма помощ им оказва кучето 

става дума за опазване на 
щно време. То осеща всяко движение, 

най-малък шум, който за нашето ухо е неу-

се намеси и Нен 
то по

зра
ОЙ1

Граничарите не крият рад 
познанствата с хората. А 
гостоприемстовото на I 
становката на граничната застава. Тук всеки кът 
уреден, дворът, помещенията, околността...

Тържеството продължава с музика, песни, хоро и 
традиционен войнишки фасул. Но опазването на гра
ницата, в нито един момент, без оглед на празник, 
делник, люта зима, или пък голяма горещина, е на 
преден план. Граничарските патрули непрекъснато се 
сменяват и обикалят своя район.

В тържествена обстановка и времето бързо от
мина. Свечерява се. Време е за раздяла от гос- 
толюбивите домакини, а и тази наша раздяла, както и 
всички други, е вълнуваща. Джипките и другите пре
возни средства, започнаха да бръмчат, гостите да си 

г п извънредно хубави спомени. А

е

веокидмоинито тронироики нп застанатЕдиа от
отиват доволни и с 
граничарите остават на поста си.

Манол Янев

о15 ДЕКЕМВРИ 1996 г.БршгстНо



СПС В БОСИЛЕГРАД НАПРАВИ АНАЛИЗ НА ИЗБОРИТЕ
• й о3ЖпНсй1Тд^^ИЖГдТЕЛНИЯ ОТВОР • ОБЩИНСКИЯТОТБОР НА

УБЕДИТЕЛНА ПОБЕДА И 
ЗАГРИЖАВАЩИ ФАКТИГОЛЯМОТО ДОВЕРИЕ Е 

И ГОЛЯМО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
Общинският отбор на Социалистическата пор- кал°°то има новата Общинската скупщина, 

тия но Сърбия а Босилеград на 28 нов“Ж К Въпреки убедителната победа на социалистите,
година направи анализ на проведените сазискванията се подчертаха и отделни забележ-
продстпоитоли п Съвета на гражданите на ■р0|°3 кирза д0йността на отдлени лица, членове на СПС,

Рашко Кирилов“ внир Свто°ичк!в, Сотир Со: тии. Между тях имало и лица, които са на ръководни

тироп, Вомо Волиноп и други 6о конста^Р°д°’ч® ФуНЗагрижавПаСи фактът, че по отношение на из- 
изборнптп активност била добре °Рг°ипип3^^°'т дооитеРза народни представители в Народната 
изборите и за представители в съюзния' "аР™м' ’ СКуПШИна през 1993 година сега е нараснало чие- 
и за локалната спмоуправп са проведени в пред ви "?увалите за екстремните десни партии,
дения срок, в толорпнтна и демократична атмос- лото «\ гапсу^ па на територията на Босиле- 
ферп и без по-голоми нарушения на избирателите въпрв о6щииа НЯмат нито свой легитимитет, нито 
лрпоипп и норми. Резултатите са окУра?я™л88’,а пък^каквага и да е организирана дейност, което, 
отзипът на избиратолито извънредно кпкто^одчерта в разискванията д-р Крум Накев,
що 8490 избиратоли на 43-те избирателни пункта са как о Д Р ^ йид занаПред. Още повече, че 
гласували 6678, или 81 на сто. Йа няколко изби- трябва да имт^лредвид^авдлр^д^ из6ори за 
рлтелни пункта отзивът о стопроцентов, 0 8°ето авявл р д „ пасламент Същевременно загри- 
Босилеградска обл|ина со нарежда между първите републ • р локалната самоуправа кан-
в републиката. И този път избирателите са се опре- жава и Фак™. че и за локалната / ^
делили за левите партии, които со застъпват за мир, дидатите от другите партии пооедили н
равноправие, ускорено обществено развитие и де- ни к°™гии с н®иВасил 
мократични отношения. Като резултат на това Со- ясно Пойрчр да с^ действува в мест-циалистическата партия на Сърбия, Югославската Такев, трябва много повече да се действува в
инство. ^аз^ттета*^ подкрепил иХ8 ^щюцентгГгтг

Шешел" - 5 и за СРС “Никола Пашич“ 2 на сто). резултати в някои градове в Сърбия и поражението 
Когато пък става дума за изборите за локалната си смекчават с улични манифестации, 

самоуправа, се подчертава в информацията, СПС в 
Босилеград осъществи убедителна победа, тъй

наНа 27 ноември т.г. в Димитровград се сътояI заседание 
Изпълнителния отбор на Общинския отбор на СПС, на което 
бяха обсъдени изборните резултати и бъдещите кадрови въ
проси в рамките на партията и Общинската скупщина, ьди- 
нодушно е оценено, че на изборите гражданите дадоха пълно 
доверие на кандидатите, които предложи Социалистическата 
партия на Сърбия. По демократичен начин те свободно се 
определиха за кандидатите на досегашната политика. Съ
щевременно с това се създават условия за плодотворна ра
бота на Общинската скупщина, имайки предвид, че кандида
тите на СПС спечелиха абсолютно мнозинство, като по тоя 
начин осигуряват необходимата приемственост в работата.

На заседанието е изтъкнато, че изборните резултати дават 
възможност на отборническия клуб на СПС да предложи свои 
кандидати за ключовите постове в общината. Също така за
напред без "сътресения" ще се довършват започнатите про
екти, имащи дългосрочен характер: спортната зала, проектът 
по водоснабдяване "Ивкови воденици', реконструкцията на 
болницата и всички останали съществени проекти, залегнали 
в програмата "Димитровград 2000".

В рамките на ОС Димитровград, освен обезателните ра
ботни тела, ще се формират и съвети на специалисти по 
дадени области, които ще имат съвещателен характер, когато 
Общинската скупщина обсъжда важни проблеми, отнасящи се 
до живота на гражданите. В работата на тези съвети ще могат 
да вземат участие и всички граждани, желающи и можещи да 
допринасят със знанията си и опита скупщината да приема 
най-качествени и най-целесъобразни решения.

На заседанието също така е заключено, че огромното 
доверие на гласоподавателите едновремнно представлява и 
едно голямо задължение. Изтъкнато е, че социалистите в 
града и през следващия четиригодишен период ще оправдаят 
оказаното им доверие. Затова социалистите призовават всич
ки граждани с предложенията си и с конкретно ангажиране да 
допринасят за по-съдържателен живот в общината.

м.я.

НА БОСИЛЕГРАДСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА СЦЕНА ДНЕС

СПС И ЮЛ - "ЛЮТИ" ПРОТИВНИЦИ
Б.Димитров

кандидатите за депутати на дес
ните партии. Съгласни са, че тряб- Особено недоволствие
ва да сътрудничат. Ако не поради не само в редовете на ЮЛ, 
друго, то поради два съществени но и всред членовете на 
въпроса: за развитието на оощи- настана след избира-

казатегъГсе нгш Рр ^'кръга^н^де- Гтел^Гб^иГо^: 
сетте най-изостанали в релубли- ^т” ску^щТна Косато

предлагаше кандидати за 
най-отговорни постове в ОС 

взаимодействие по тези и други И об 
съществени въпроси, когато об- ство, 
щинските ръководства на тези ствуваща партия катего- 
две партии взаимно се обвиняват рично каза кои хора (въпрос 
и когато “другата страна'не иска е дали така трябваше) да 
да сътрудничи?! Макар че е влезнат в това правител- 
трудно да се даде цялостен и съ- ство. Съставителят на об- 
държателен отговор, ще приве- щинската власт Васил йо-
дем няколко мнения, които пот- нчовне ппие канлиля^- върждават тукашното политичес- в0"400 не прие кандидату 
ко всекидневие. Рата на четирима (от шест)

души. Това още повече за- 
В ОО на СПС и в Изпълни- пали страстите. Сега едни 

телния му отОор считат, че съ- твърдят, че този състав гар- 
трудничество с ЮЛ в общината не антира успех, други ПЪК, че 
може да има все докато отделни членовете му са анонимни 
лица в ръководството му водят хора, които не ще могат да 
частна политика, която няма 
нищо общо с политиката на леви
цата. Тези лица, казват тук, без 
аргументи атакуват общинското 
ръководство на СПС и ръковод
ството на ОС. Всичко това съз
дава лоша атмосфера и ненужно 
обременява отношенията. Че 
тези хора не са прави показват и 
резултатите от току-що завърши
лите локални избори, когато на
селението в общината гласува до
верие точно на тези хора, които 
ЮЛ радушно искаше да свали от 
политическата сцена.

В ОО на ЮЛ казват, че

Общинските организации на 
Социалистическата партия и на 
Югославската левица в Босиле
град на практика показаха, че в 
политиката няма вечно приятел
ство, а има само постоянни интер
еси.

• СЛЕДИЗБОРНИ ОТЗВУЦИ

В КОАЛИЦИЯ "ЗАЕДНО" 
- НЕДОВОЛНИ ката и за предстоящите републи

кански избори.
Как да сътрудничат и да има

Още по време на предизбор
ната дейност, а още повече по 
време на току-щ 
избори, СПС в об 
на становище, че трябва да за
пази властта си, за да може да 
създава условия общината по- 
ускорено да се развива и народът 
по-хубаво да живее. Девизът на 
ЮЛ в общината бе по-друг: за да 
може общината по-ускорено да се 
развива и народът по-добре да 
живее, трябва да се извършат ка
дрови промени в Общинската ску
пщина и в общинската власт. Се
га, когато изборите приключиха и 
когато СПС запази властвува- 
щата си роля в общината, общин
ските отбори на тези две партии 
анализират успеха, т.е. загубата

Оценявайки резултатите и На въпроса как оценява се- 
изобщо изборната дейност за ме- гашната следизборна обстановка 
стна власт, оглавяващият листа- и общото недоволствие при много 
та на кандидатите на коалиция граждани, Михаил Иванов каза: 
“Заедно* и председател на Демо- -Не ми е известно някъде в 
кратичната партия в Димитров- демократичния свят по този на- 
град МИХАИЛ ИВАНОВ, между чин да се анулират изборните ре- 
другото заяви: зултати, както това направи сега

-Изборната активност в Дими- актуалната власт у 
тровград за коалиция “Заедно“ мата проведе изборите, понеже 
премина в твърде недемократич- мнозинството членове на избира
ни и неравноправни условия. Това телните комисии и избирателните 
личи от няколко съществени не- отбори са били техни. Неморално 

е изоорните материали да се взи- 
Първо, за пет години,колкото мат от избирателните отбори и 

съществува многопартийността, допълнително да се преброяват и 
на партиите от коалицията общи- нагласяват гласовете. В това ле- 

даде нито едно помеще- жи целият 
ние за работа и за разгръщане на протести в 
своя партийна дейност.

Второ, с години в Димитров- кажат, а резу 
град владее истинско политичес- избирателен т 
ко застрашаване и политическа сят за валидни, 
тортура. Народа се сплашва по Аз лично съм на страната на 
наи-различни начини. Политичес- онези, които се борят за своите 
ката принадлежност се отъж- права на гласоподаване. А невед- 
дествява с родолюбив и патри- наж съм казвал и сега повтарям, 
отизъм. А това е глупост. че в тази държава от страна на

И трето, системно се провеж- социалистическата власт не се 
да медийна блокад 
ние на коалиция "За 
терен е примерът в това отноше
ние на в-к "Братство“, който не 
публикува дори, че е подписана 
спогодба за формиране на коа
лиция "Заедно" в Димитровград.

Имайки всичко това предвид, 
в коалиция "Заедно" владее не
доволство и огорчение.

о завършилите 
щината застана шинското правител- 

ОО на СПС като вла-

нас, която са-

ща.

проблем за сегашните 
Сърбия. Трябва да се

ната не
си. решават всекид 

растващите проблеми.
невно на-И двата отбора са съгласни, 

че на изминалите избори в общи
ната са побе 
раните сили. 
ката, че тук са заглъхнали дясно 
ориентираните партии, преди 
всичко Демократичната партия 
на Сърбия и ДСБЮ, които тук дей
ствуват от време на време. И два
та отбора обаче нямат отговор на 
въпроса защо в сравнение с преди 
четири години сега се увеличи 
числото на гласоподавателите за

открият виновниците и да се на- 
лтатите от втория 
ур да се провъзгла сили ляво ориенти- 

Съгласни са с оцен- всички останали постове в ОС са 
в ръцете на социалистите.

Ръководството на СПС в об
щината и отборниците-социалис- 
ти за недоволството на ЮЛ 
оправдание в девиза “който губи, 
има правото да се сърди“. На уч
редителната сесия на ОС бе из
тъкнато и това, че ОО на ЮЛ не 
навреме е търсил участие в об
щинската власт. В ЮЛ обаче твъ-

против програмата на СПС6 но общината ^Н84<50°пиерТаВаТ’ 46 В 
против действуването на едно гласуване СПГ°вДп^л1п право на 
число ръководители в ОО на СПС легиите г победила в ко-
и ОС. които си гледат лични ин- д!ватели Р°И ГЛасопо‘
тереси и които не са в състояние Яте с 4937 лутЯЯ- В КОЛе™' 
да дават принос в развитието на Ване гляправо на глаус- 
крайно изостаналата община" н!канД8Аа™те 
Тъй като нямат сили да правят 9кТш„ гаТ“ИТв °
това, те измислят, че хората от Ято ЯоккУ11,61*' ЮЛ в к°леги- 
ЮЛ са им виновни. По врем!! Яа веят 30 24ДУнТстл п1К°ИТ° Жи~ 
изборите хора на ръковопни мвп веят на сто пълнолетни
та в СПС даже разпространяваха • в такова съотношение
лъжи като тази, че "ЮЛ в Босиле- ™0лТЯбВаШе Да Учаотва 8 Раз
градска община е опозиционна „"Г°гНа Ръководните
партия, която финансираткръго- г??Дове и в о6Щ80ската власт, 
ве от България за ласва™ пй СПС ТОВа нв позвол8 8 Угаси на- 
щинската власт!" С такива лъжи ^ват™оо 5ЖГ“460™0' И3‘ 
^ГтИуЧкеСТВ° Не М0ЖВ да ™а’ КаТкВщ0е°сеНареГават недоразу

менията между двете най-близки
В сегашния състав ня пг по пРогРами партии в общината 

съотношението на силите е слял зао0га н0 0 известно. Може би е 
ното: СПС има 22 отбооника юК мужн0, както изтъкват и в единия, 
- 6, а кандидатитеГЯ™ и в АрУгия от6оР. Да 00 намесят 
дани спечелиха 3 места Ю/Ршч) окръжниТ0 8 републиканските им 
5ще не признава^ валигж осттана ?пяКйяВо°ЛС1а' ПрИ ТОВа едно не 
избора на шест отборника на СПС ][Рябва Да бъД® спорно: по въпро- 
8 търси законна защЯта Дали раз^ ЯЯй?3 развиТ80то на общината, 
ногласията бяха причина илиРне яоит° теЖ8 на хората, място за 
не е известно, но освен един член разноглаС8я 8 своеволие - без ог- 
на ИО на ОС, който е от редовете К°Я °ТрВНа ИДВат ' не бива
на отборници от група граждани, Д

имат

а по отноше- спазват основните граждански 
едно“.Харак- права. Тя за това трябва и да 

заплати. Ст.Н. |

• ДИМИТРОВГРАД

ПРИЕМ ЗА 11 НОВОБРАНЦИ
Председателят на Изпълнителния отбор на димитров

градската Общинска скупщина г-н Зоран Геров на 4 декември 
т.г. прие 11 младежи, които на 19 декември ще заминат да 
отбиват военната си повинност в Югославската войска На 
приема присъства и майор Сърбислав Спасич от командата 
на военния отдел в Пирот, както и представители на военния 
отдел в Димитровград.

Майор Спасич на новобранците говори за първите вой
нишки дни. Той посочи още, че изпълняване на военните 
задължения са чест за всяко момче, но същевременно и отго
ворна задача. Войската дава възможности на младия човек 
да получи знания от областта на военното дело. От друга 
страна войската помага на младите хора да узряват и да

заяв|Рспжлгч!ЬДаТ ' п0лезни граждани 5а

Председателят на Изпълнителния отбор на ОС в Лимит, 
ровград Зоран Георв напомни, че Димитровградска община
^Р15ммяпийгИ^?е1ДаДОбрИ ново6РанЧи* гой изрази желание 
щаТаТрздиция в°"нишко попълнение да продължи съ-

жел1гаР55ог5 На бьДеФ,1® войници домакините по-

Па все пак след първия изби
рателен тур в коалицията бяхме 
доволни от изборните резултати. 
Но когато социалистите видяха 
опасността от коалиция “Заед
но“, за втория тур въведоха пълна 
медийна блокада. Можеха да се 
чуят само платени реклами. Ра
дио Цариброд даде само две на
ши съобщения, а не пожела 
излъчи едно платено възвание!

Може да кажем, че и самите 
избори на някои изборни места са 
напълно нерегуларни, понеже ак
тивистите на СПС при самото гла
суване'даваха “инструкции" на 
избирателите за кого да гласуват. 
Нашите представители не напра
виха писмени забележки, но това 
не означава, че изборите са пре
минали в нормална обстановка.

Безспорно е имало и някои на
ши слабости, въпреки че се тру
дехме пред обществеността да се 
покажем в добра светлина.

г

Б.Д.

В.Божилово БттстВо15 ДЕКЕМВРИ 1996 г.



• ПЕТДЕСЕТ ГОДИНИ "СВОБОДА"
• В ЗАВОДА НА ТРУДОВАТА БОРСА

ОТ ШИВАШКИ ЦЕХ ДО 

СЪВРЕМЕННА КОНФЕКЦИЯ
БАВНО НАМАЛЯВА 

БРОЯТ НА БЕЗРАБОТНИТЕ
На 28 ноември преди петдесет години - 1946 г. група шивачи от тогавашна 
ЖфеГчия“1Свеобода"МаШМНИ ш”вашка кооперация. Сетне"™

Трудоустрояването на безработните и занапред 
ите социални проблеми у нас, въпреки че след п 

Югославия се отчита известно намг

остава един от 
ремахването на 

аляване на техния
остр
санкциите срещу I
брой в Димитровградска община. Неотдавна Гумарската индустрия 
Димитровград (ГИД) е приела на работа 23 квалифицирани работници, 
а след приемане на Закона, според който всяка частна фирма трябва 
да има най-малко двама работника, на работа са постипили десетина 
работника.

В Завода на трудовата борса в Димитровград 
правят отчети за безработните по пол, професионал 
образователен ценз. Така например в края на октомври в общината 
са регистрирани общо 1327 незаети лица, от които 675 са жени, 
неквалифицирани са 400 лица, от които 212 жени, полуквалифици- 
рани 57, с квалификации Ш-та степен - 207, със средно училище 536, 
с полувисшо - 85 и с виеше 42 лица.

Броят на заетите варира и поради обстоятелството, че някои 
млади хора работят на определено време и след 
отново се връщат в списъците на трудовата борса.

Следва да се каже, че чрез Завода право на парична компенсация 
осъществяват лицата, работили на определено време или отпуснати 
като технологически из;____

Републиканският завод на трудова борс 
увеличаване броя на заетите. От тоя фонд на лр 
определени средства за преквалифициране, 
професионална подготовка на работниците.

"Свобода" днес е съвременна и най-тежкият за "Свобода", тъй 
конфекция с около 800 заети, с като по това време започна мо- 
два производствени цеха - за кон- нетния хаос в страната случи се 
фекция и кожени килими - с про- световно рекордната хипер- 
изводство, което 90% е ориенти- инфлация, държавата преживя 
рано към износ. незапомнен икономически ем-

-Може би това кризисно вре- барго. Но всичко това е вече ми- 
ме и не е за тържество, но все пак, нало за димитровградската 
изтъкна Арсен Тодоров, генера- фекция, макър че, според Тодо- 
лен директор на конфекцията, ров времето след ембаргото 
50-годишен юбилей не е нещо же да се счита и за по-трудно, 
незначително, а да не се озна- отколкото по време на санкциите! 
менува. Преди всичко за да се Все пак, както и по време на санк- 
изкаже нужната благодарност циите, машините останаха запа- 
кьм онези хора, своеобразни пио
нери, сложили основите на днеш
ната фабрика.

Тодоров подчертава три раз
войни етапи на “Свобода“: пър- 

1977-78 г.;

И докато от една страна 
свобода празнува, от дру

га по същото време заетите 
стачкуват. Причината са не
изплатените месечни при
надлежности. Обяснението 
на директора се оказа точно 
(проверено в банката). Не 
той като директор не позво
лил, а банката, която по това 
време увеличила обезател
ния резерв от средства не е 
имала да изплати на "Свобо
да", макар че конфекцията е 

сред
д два-три дена "неплану- 
о” прекъсване, както и

ежемесечно се 
на подготовка и

кон-

мо-

изминалия срок

зени, нито един работник не е 
уволнен. И това трудно постем- 
баргово време ще мине, оптимист 
е директорът. Своя оптимизъм 
той обосновава на факта, че всич
ко осъществено до сега (особено 

вторият следващите 10 години - това по време на санкциите) "Сво- 
до 1988 г., когато конфекцията бода" е осъществила само със 
провежда интензивно развитие и собствени средства, благодаре- 
третият от 1988 г. до днес. Пос
ледният развоен етап, въпреки 
достигнатото равнище, може би е

ства. Ноимала свои
лишък.сле 

ван
всички досегашни, така и 
това не 
доляно 
лено продължава с произ
водство, понеже износните 
сделки не търпят стачки.

здал фонд за 
редприятията се дават 
доквапифициране или 
На нови фирми се от

пускат кредити за купуване на машини! оборудване, възпроизвод- 
ствени материали. Финансира се всяко новооткрито работно място в 

иятието, ако на него се приеме безработен от За
и средства на трудовите органи- 

онтери.
шените семейст

а е съ

вият от основането до доразумение е прео- 
. Сега г,Свобода" уси-

предпр
трудовата борса. Рефундирг 
зации, които приемат стажан

вода нание на разбирателството на за
етите, с които и когато е имало
недоразумения това е бил лесно решим проблем. Днес обаче

бено трудно се решават 
ми те с другите обществен 
туции, които трябва да 
процесите в стопанството, отдел
но в текстилния отрасъл. Става 
дума за банките и специализира
ните фондове. А шо се отнася 

-(ерекцията 
300 х

ат се 
ти и во 

на н
новното усл

айосо- 
пробле- 
и и

Материална помощ се дава 
Центъра за социални грижи. Ос
безработните да се намират в списъка на Завода на трудовата борса.

От друга страна чрез Завода на трудовата борса незаетите ро
дители осъществяват правото си на детски добавъчни за своите деца. 
Майките, намиращи се в евиденцията, осъществяват правото на 
майчински добавъчни. Накрая всички лица, които нямат здравна 
защита, могат да я осъществяват чрез Завода на трудовата борса.

Същинско решаване на проблема в Завода виждат обаче в ак
тивизирането на съществуващите мощности, преустройството на 
стопанството и откриване на малки и средни цехове (предприятия) с 
атрактивни производствени програми.

-заетра!
юв

ва чрез
ие за тези семейства е

нсти-
следят

ДО 
> вдълговете на кон 

мо
а, те _ 
илядимента възлизат на

ра, но ако се има предвид 
юстта на износните сделки,

ди нар
зйнсто

тогава са равни на нула, казва 
той.

А.Котева

На скромното тържество в 
фекцията за преданна 15 и 25- 

годишна работа в “Свобода" с по 
350, относно 700 динара са на
градени 76, относно 17 заети. На 
среща с деловите партньори от 
страната и чужбина в “Балкан“, 
са връчени признания на бившите 
директори на конфекцията, както 
и на деловите партньори.

кон • БОСИЛЕГРАД: ПОДОБРЯВА СЕ И ОБОГАТЯВА 
УЛИЧНАТА ТЪРГОВкИЯ

УВЕЛИЧАВА СЕ ЧИСЛОТО 
НА ЧЕРНОБОРСАДЖИИТЕ

• Със ^токи от чужбина посредством черноб<уюадж^и^с€М1овече

Боснлеград!особено в петък, български черноборсаджии герман
ска марка заплащат и по 3,8 динара

А.Т.

През последно време в Босилеградска общи 
расна числото на черноборсаджиите. Различни чу

на значително на-
уждестранни стоки,

преди всичко от България' - хранително-вкусови, текстил и дреболии 
продават не само наши, но и български граждани. Черноборсаджии 
има повече в петък, когато в Босилеград е пазарен ден. По-често се

бщината. По-осведомените казват,-------------
България,

• СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЧЕРА И ДНЕС ТЪРГОКООП"Е
ПЛАТЕЖОСПОСОБНА ФИРМА, НО че в повечето 

, вне-
виждат и в селата в о 
селски магаз!

от контр___
ази търговия, 

е магазини

■ ■ ■
и могат да се купят различни стоки от

*в която стоките са по-евтини отколкото в официал- 
извиква недоволствие и г 
ено сериозно негодуват ч

все по-често изтъкват, че ще организират стачка, докол 
уличната търговия.

Истина, от време на време действува финансовата и пазарна 
инспекция, но пътищата на черноборсаджиите трудно се пресичат. В 
такива случаи негодуват гражданите, които не са 

заруват в обществени и частни 
те са

Още два въпроса заслужават внимание, когато се касае за уве
личаване числото на черноборсаджиите. Те, особено българските 
граждани, след като продадат стоките на ч 
европейско валута и я изнесят от страната, 
курсът на германската марка се покачва на 3,8 динара 
въпрос е свързан с първия. Имайки предвид, че не само в Бо 
ско со увеличава числото на черноборсаджиите, особено на бълга
рите, и че изнасят валутата от страната, въпрос е дали има основание 
нашите граждани при излизане от страната и занапред да заплащат 
високи такси.

ини к 
>абансени

ните 
в Бо

ходи, а инспекциите трудно ги 
разкриват.

"Търгокооп" дн 
способна фирма, об 
все пак не са достатъчни за но- 
рамлен живот на заетите. Следва 
да се отбележи, че по време на 
галопиращата инфлация пред
приятието от своите складове е 
изнесло целокупната си стока, 
продавайки я по нищожни цени, 
като по тоя начин финансово се е 
разорявало. Тогава обществото е 
търсело от обществените фирми 
да не потулят стоките, а да ор
ганизират редовно снабдяване. 
“Търгокооп" тогава стриктно е 
спазвал обществените изисква
ния и това но бива да се забравя.

ни. Недостатъчни са оборотните 
средства, банковите кредити са 
неподходящи поради високия 
размер на лихвите от 15 процен
та, твърде ниският стандарт на 
жителите зле се отразява върху 
покупателната им мощ. А всичко 
това е лло 
в столанск
що отрицателно се отразява 
ху съвкупната търговска дей

Като делови човек, обърнат 
напълно към свободното позорно 
стопанство и свободното конку
ренция,
гото изтъкна, че частните магаз
ини не пречат но обществените 
търговски фирми, но се случва, че 
частните притежатели на магаз- 

си служат с нелоялни под-

Преди години предприятие 
■Търгокооп- от Димитровград бе 
стожер в търговската дейност в 
общината: почти целокупното 
снабдяване на населението в об
щината бе в негови ръце.

Днес предприятието се зани
мава с търговия на дребно и снаб
дява жителите предимно с хра
нителни стоки, но се е озовало в 
незавидно положение.

Както ни осведоми генерал
ният директор г-и Велин Нико
лов в миналия период в предпри
ятието съществували някои про
блеми, които затруднявали рабо
тата. Сега тези проблеми главно 
са преодолени. Според Николов в 
“Търгокооп“ и замалре/} ще се тру
дят да подобряват дейността си. 
Обаче трудностите са многоброи-

сред търговците 
търговци, които 

гжото

волт в 
тните

реЕ
час

пред
Осоосилеград.ес е платежо- 

аче заплатите не спре

в състояние 
магазини, в които по принцип с Да

то-д на лошото състояние 
ите фирми, което изоб- ват 

. по-скъпи.
па
китевър-

ност.
ват западно- 
ачин в петък 

. Вторият 
си ле град-

ерно купу 
По тоя н;

г-н Николов между дру-

Б.Димитрои В.Б.ини

РЕГИОНАЛНИТЕ ПЪТИЩА В БОСИЛЕГРАДКТШЪТТЮГЮДДЪРЖАНЕ НА

С ОПТИМИЗЪМ ПОСРЕЩА ЗИМНИЯ СЕЗОН
тона сол, изтъква г-н Рангелов.

нп пъти-

ТЪРЖЕСТВО В
"МЕТАЛАЦ"

Димитровградското общ»; 
ствено предприятие Мета 
лац- на 6 декември тт. озна^ 
менува Деня на предприятие 
?о тъй като на тази дата преди

кот?о бяха връчени нотра^ина

^.даяИтКЖо°ДИИ^
През изтеклите почти три

553^5
ЙЕЗЬзвг
лективът и занапред “ роз 
вива добре н«ниспикъмнаи 
стабилните стопански 
тиви в общината.

бугшозор от трудовата единица 
нп Власина.

-Нашето задълженио е да 
гио- 

орци

Пътното предприя
тие от Враня неотдав
на завърши поправка
та на регионалния път 
Власина - Рибарци. На 
участъка отЛисина до 
Слатина (7 км) сложи 
нов пласт асфалт, а на 
останалата част от пъ
тя, все до Рибарци, 
попълни всички дупки 
на коловоза. За целта 
са изразходвани над 
1,5 милиона динара, ко
ито обезпечи Дирекци
ята за пътища на Съ
рбия.

Дали проходимостта 
щата и безопасността о движе
нието 1110 бъдат на завидно рав
нища, тоап, според Рангелов, ще
зависи и от "Автотранспорт иОт-

иото на вътрешните работи. 
- безопасността в дои- 
е много важна и техни-

Оптимизмът на заегитанз кло
на се основава преди 
гЬякта че за разлика от преди 
шните'години сега имат но само 
пя^ък и сгурия, но и отделно ко
личество сол, достатъчно коли
чество нефт, четири нови работ
ника и технически по-подготвен 
машинен парк. Ръководителят на 
клона Зоран Рангелов кпзиа, че 
понастоящем в Босилеград имат 
Сколо 50 тона сол, 150 тона пясък 
и достатъчни количества сгурия 
която взимат от сушарата. Тясо о 
показала като извънредно сред

низка“ к/онът Разполага следим 
ако сеналожи, може да ползва и

"ГиРпъ?ища9Вла=инГ-РраиРба 
(от Божицл насам), Рибарци 
1 ца, Босилеград -Горна Лю-

Дао реки ■ Дукаг. Спород 
критериите нп републиканското 
министерство за съобщения и 
влъзки за поддържаното на ре-
ГзГн^^реГвиадГоаОбаче 
поради конфигурацията на ™Р? 
на1 отдалечеността нп обаяната 
от другите центрове и факта, че 
регионалният път ЬоЕИ"®[Р“{} ' 
Власина през зимата е единства 
нота ни връзка с вътрвшноотта на 
страната! покрай другия матеГ- 
ал, на лагер имамо и около

елен§амани 
ата и§ ащото за

ЖОНИ6ТО 1
чоската изправност на превозни
те сродства. Разбира се, не тряб
ва дп се пренебрегне и природ
ната обстановка - каква ще бъде 
зимата.

тал

-Както и да е, ние от наша 
страна обещаваме, че ще поло
жим необходимите усилия, за да 
обезпечим нужната проходимост 
на регионалните пътища в общи
ната - изтъкна накрая Зоран^ан- 
гелов.Р5И0 м.я.

Б.Д"

О15 ДЕКЕМВРИ 1996 г.ЕряктВо



)ЗА ВИСОК КВАЛИТЕТ ПР0ИЗВ0ДА У ШИРЕМ БР01У РОБНИК ГРУПА, НА 33. МЕШАРОДНОМ 
ГЕСЕГЬЕМ СА1МУ У НОВВМ САДУ 1990. ГОДИНЕ, "ДЕЛИШЕС СЕ ОКИТИО СА 19 МЕДАЛА

ОЕ115Е5ш М1_А01б1М НАИ

17510 Владичин хан, 
Светосавска 78, 

иугослави|а
.........1""’"

Телекс: 16-747 
ЦЕНТРАЛА: 017/73-310^0 3123 Генерални Директор: 73-047 

Заменик ген. Директора: 73-660 
Комерци|ални сектор: 73-831 

Финанси)ски сектор: 72-061 
Служба набавке: 73-968 

Сектор Маркетинга и разв.: 72-959 
Општи сектор: 72-778 

Сектор производн»е-В.Хан: 72-959 
Фабрика "Хани“ -Лепеница 

Централа 72-579 
Плантажа: 72-228§ ПРОДАЛНИ ЦЕНТРИ:

БЕОГРАД: 011/491-833 
ул. Вождовачки кружни пут 6

НОВИ САД: 021/52-951 
ул. Туркели^ева 72

СПУЖ: 081/44-934 
Под горица

НИШ: 018/63-531 
ул. Мраморска 66

СВЕТОЗАРЕВО: 035/226-175 
ул. Капетана Коче 35

ЛЕСКОВАЦ: 016/41-630 
Ул. Нишка 66

ВРАН>Е: 017/22-956 
Ул. Симе ПогачаревиЪа 66

И
штн СОК (ДЕЧИЦА ХРАНА) 

ШАРГАРЕПА+ПОМОРАНЦА КОМПОТ БРЕСКВАКОНЦЕНТРАТ Ш/ЪИВЕ
❖❖ ❖

СОК КОКТЕЛ
БРЕСКВА+МБУКА+НАРАНЦА

ЦЕМ КАХИМСОК (ДЕЧША ХРАНА) 
КАХША+ШАРГАРЕПАШБУКА )С❖ ОЕИ5Е5го ❖ ❖ ФЕФЕРОНИ У1.А01С1М НАН
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I пиротске I
| БАНКЕ I

Београдска банка 
"ПИРОТСКА БАНКА" 

Акционарско друштво 
ПиротX1

'
ГРАЪАНИ, ПРЕДУЗЕТНИЦИ, ПОСЛОВНИ ЛУДИ 

уверили сте се у све предности наше \П$А картице

Крените корак дагье
Замените сво]у стару У18А картицу новом

Нова У18А картица |е квалитетни1а
Она важи за рад на ме^ународном тржишту 

Смалите ризик у пословалу
Будите пословици, ***«•"«. корак дагье,

]ер Ваш корак дагмф Ваша

Само на|60)ъи стф иза успешних
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* НА ПЕТРУНКА СИМЕОНОВА НЕЗАЕТ
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ИНЖЕНЕР ОТ БОСИЛЕГРАД

• ДА СИ ПРИПОМНИМ - ДОПЪЛНЕНИЯ И УТОЧНЕНИЯ

КОГАТО ИНЖЕНЕР 

НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ 

ПРИСЛУЖНИК
КАК Е ЗАЛОВЕН 

АСЕН НИКОЛОВ?
янЛпВи^РйЪпги на ДЖОРДЖЕ МИЛИВОЕВИЧ около залав-
"ваЛе?^

РОДЪТ НА АСЕН НИКОЛОВ 
Е ОТ ПРЕСЕКА

Кой знае колко пъти на прак
тика е потвърдена старата исти
на, че повече помнят онези, на 
които се нанасят болка и зло от 
онези, които ги нанасят. Болки, 
зло и неправдини помни и Петрун- 
ка Симеонова, дипломиран агро
ном от Босилеград, която работа 
търси вече девет години. Досега 
безуспешно. Материалното поло
жение на семейството й толкова 
спадна, че със съпруга си Кирил 
били принудени да потърсят со
циална помощ.

-Селскостопански факул
тет завърших преди девет го
дини и се надявах, че ще на
меря работа. Тъй като такава 
в областта на селското сто
панство в Босилеградска об
щина нямаше, търсех каквато 
и да било. Без оглед, че не 
избирах, нямах късмет. Със 
съпруга, който по това време 
работеше в тогавашната чо- 
рапара взехме багажа и двете 
си деца и тръгнахме да търсим 
работа. Във Войводина той 
стана преподавател по прак
тическо обучение в едно те
хническо училище, а аз се 
надявах, че в богатата низина 
ще намеря работа. Но уви! Ни- 
то аз намерих работа, нито 
мъжът ми остана за дълго 
преподавател. Той стана тех- 
ноложки излишък и ми се при
дружи в списъците на борсата 
по труда, казва днес Симео
нова.

не помогнат да се хване Асен, той отива в 
станцията и казал мястото, където и тази 
вечер Асен пребивавал. Жандармеристите 
веднага викат сто жандарма от Пирот, моби
лизират селяните и блокират цялата окол
ност, както е разказал и Джордже Миливо- 
евич на Мики Нейков в санаториума в Кнез 
село. Акцията започнала от местността "Ли- 
сина", където Асен убил жандармерийския 
поднаредник САВА ЖАРАК. (Поднаредни- 
кът САВА ЖАРАК бил добър човек. Погре
бан е в погановските гробища и днес е за
пазен неговият паметник). След като го 
убил, Асен се придвижил към Погановски 
манастир и тук убил още двама жандарма и 
се скрива в един въртоп от дясната страна 
на погановската рекичка, която тук се влива 
в Ерма. Асен е бил сигурен, че няма да го 
открият, но полицията вече знаела неговото 
скривалище. Тук, в тоя въртоп го хващат, 
след като бил ранен в престрелката, която 
станала между него и жандармите.

Асен Николов еТГ1^ПП роден в село Пресека в
твърде богато семейство. Баща му Никола 
се занимавал с търговия и често минавал 
нелегално сръбско-българската граница. За 
тази нелегална търговия бил наклеветен от 
жена му Сунгелия след известни семейни 
недоразумения. Никола бил следен от бъл
гарските власти и най-сетне убит на грани
цата. Неговите близки, след като узнали, че 
за това убийство е виновна жена му, се обя
вили срещу нея и тя била принудена да на
пусне селото и идва в село Поганово, където 
се омъжва за Петър Киров-Пеша. В новия 
дом тя е имала вече две деца на мъжа й от 
първия брак и родила още пет деца.

.Симеонова: "Няма прави 
и в трудоустрояването,г

вам по 180 динара. Само за ток са 
130 динара. За об- 

лекло, обувки и други потреби ня
ма. Често няма за закуска на шес- 
токласничката Марина и второк
ласника Здравко.

-От скромните пенсии ня
кога отделят татко и свекър
вата ми. Тежко е и непоно
симо чувството, когато някой 
ти помага, а и сам се нуждае 
от помощ. Колкото и да бяхме 
достоинствени, със съпруга 
решихме да потърсим социал
на помощ. Считахме, че е сра
мно млади и школувани хора 
да търсят такава помощ. Сега 
се надяваме и очакваме мол
бата положително да се реши 
в Центъра за социална рабо-

ина

Асен Николов е отраснал в Поганово в 
многочислено семейство. Бил е буен мла
деж, висок и здрав - 
Иван Танчев.

През 1922 или 1923 година Асен Николов 
е емигрирал в България и там се запознава 
с Иван Петров от Драговита, Райко Зарков 
от Борово, Донча от Власи, които били чле
нове на организацията "Въртоп", в която 
след това пристъпил и Асен. А когато "Вър
топ ' започнал да организира диверсантски 
акции в Югославия с цел да дестабилизира 
положението в страната, Асен станал най- 
ревностен и най-успешен в диверсантските 
акции. На него се приписват много диверсии 
в Източна Сърбия.

"АКО НЕ ПОМОГНЕТЕ 
ДА ХВАНЕМ АСЕН, ПОГАНОВО 

ЩЕ БЪДЕ ОПОЖАРЕНО"
- казали жандармеристите на 

селяните

нужни около

както га описва сега

Петрунка и съпругът й Кирил 
нямат къде и с децата се завър- 
щат в Босилеград, където с по
мощта на родителите си постро
или къща, която нямали възмож
ност ни частично да обзаведат. 
След време той постъпил на ~ ~ 
бота в чораларата. Тя все още 
рси работа.

-Не помня вече на колко 
места конкурирах. Не ме при
емаха ни за прислужник. Шега 
си правеха хора как един сел
скостопански инженер иска 
да бъде обикновен физически 
работник. С тази безчовеч- 
ност ми нанасяха още по-го- 
леми болки. Криех тези болки 
и обиди и се надявах, че хора 
ще разберат положението ми 
и ще ми дадат работа. Години 
минаха, но нищо от работа, 
казва като за себе си нашата 
събеседничка и продължава:

-Исках да бъда достоин- 
ствена, да не моля, да не ко
ленича за работа. Не издър
жах. Кой знае на колко врати 
похлопах, колко души молих. 
Разбрах, че не може да те раз
бере оня, който не е имал та
кива проблеми.

Семейството Сименови сега 
трудно живее. Съпругът и бащата 
във фабриката месечно взима ед-

72
Проблемът във връзка с тру 

доустрояването в Босилеградска 
община е твърде изострен. В спи
съка на безработните понастоя
щем се намират имената наоколо 
1300 души. от които към 120 с 
више и лолу 
Случаят на Симонова, която е на 
40 години и с 9-годишно безуспеш 
но чакане на работа в борсата по 
труда някак служи за утеха на ос 
таналите, които търсят работа.о 

-Изобщо не зная дали и ко
га ще намеря работа и кога ще 
работя, казва трогателно Си
меонова. -Стигна се дотам, че 
днес всичко друго зависи от 
самия човек, но не и това дали 
ще намери работа. За това му 
трябват връзки и мито.

Накрая тя казва: -Зная, чо мо
ята приказка за безуспешното тъ
рсене на работа прилича 
нолог и изповед. Всеки от търсе
щите работа има подобна съдба. 
Считам обаче, че тези съдби не 
трябва да стават още ло-сурови 
по волята на други. В трудоустро

ява да има по-голям 
и - човещи-

ра-
За дейността на Асен и неговото ил 

в Поганово са знаели много селяни. Н 
са го виждали, някои са били негови ятаци, 
като Марко Кацарев, вуйчо на Асен, при 
когото на квартира бил и командирът на 
милицията Милорад Митич. По този начин 
Марко Кацарев като близак на командира 
имал възможност да скрива Асен Николов и 
да му помага в неговата комитска дейност. 
Но след като властта заявила, че Поганово

ване
якои

више образование.

ще бъде опожарено, ако селяните не помог
нат при залавянето му, някои се поколебали

си с Асен.и започнали да късат връзките
Иван Танчев казва: "Аз познавах Асен. 

Знаехме за неговото движение, но никой от 
Поганово не смееше да го предаде на жан
дармерията, понеже той се заканваше и все- 
киго предупреждаваше, че ще го убие ако го 
предаде. Но когато полицията сериозно 
каза, чо ще опожари селото, ние се тръгна
хме. Искахме да спасим нашите животи и 
имуществото си. Намирахме се между "чук 
и наковалня" заплашваше ни и той, и жан
дармите".

Иван Танчев не отрича, че Стеван Ве- 
льов от Драговита е срещнал Асен и обадил 
на полицията, но това не е било най-важното 
при залавянето му. Това е бил само сигнал 

чо този нощ той е в окол-

Иван Танчев и покойната му съпруга

ни -Лично присъствах, когато го измъкнаха 
от въртопа. Събраха ремъците от пушките, 
за да го вържат. Взеха и от моята пушка и 
до манастира са го носили на ръце. Тук из
викаха неговата майка да го види и каже 
дали е той. Събра се цялото село, а той 
спокойно седеше пред магерницата на ма
настира - казва нашият събеседник ИВАН 
ТАНЧЕВ.

на мо

яването тря 
ред, достойнство мост
на.

В.В.

От този момент селото отдъхнало. За- 
щото дълго време то е било под опсада с 
вечерен час. хората не са имали възмож
ност да си гледат имотите и добитъка вън от 
солото... -Затова майка му когато беша до
ведена в манастира да го види. са опита да 
го удари - казва ИВАН ТАНЧЕВ.

Богдан НИКОЛОВ

на полицията, 
ността на Поганово, а залавянето му идва с 
помощта на други хора. Най-важна роля при 
залавяното му о имал ГРИ[ ОРЧО /1АВИI 
КОВ-ПАТАКАРСКИ от Поганово които лич
но познавал Асон Николов и винаги о знаел

# ПРЕЗ
ФОТООБЕКТИВА

НЯКОГА ЗА 
ХЛЯБ, СЕГА 
ЗА ВОДА...I ш

2%
В миналия брой на "Братство" Владимир 

че Богомилф ДА СИ ПРИПОМНИМ 
-ДОПЪЛНЕНИЕ

Когато железният

, ^ воловете. Железните 
& плугове все още са в 
ЩЬь употреба, някои за ор- 

и&Въ вн, а този (на снимката) 
Кй* стои на горанилото и
%&) помага да излезе кофа-
§8*2 та с вода от бунара.Ма- 

кар и напълно рьждя- 
сал, за нещо все пак 

фЯт служи.

Иванов от Димитровград писа,
Иванов Манчев от село Поганово е бил 
личен шофьор на цар Фердинанд. Това е

от Поганово. Когато е трябвало да напусне 
работата поради здравословни причини, 
цар Фердинанд поискан от него той лично да 
му посочи друго лице и той му посочил Бо
гомил Ив.Манчев. Интересно е и това, че 
Богдан Манчев, дългогодишен шофьор от 
Поганово, работил в Димитровград като 
шофьор при общината, е от същия род.

Нота Танчев, Ниш

А/
Шд

'Ащ:
ДВАМА 

ГАНОВЧАНИ 
СА БИЛИ 

ШОФЬОРИ НА 
ФЕРДИНАНД

Ь/

ПОщ
\\*

еа
А.Т.
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• «явгмштаяягВЛАДИМИР БРАНКОВМлади таланти

КОГАТО СЕ ОБИЧА, РАБОТАТА
Е СПОРТ И ЗАБАВА На 25 ноември т.г. ” л°ащ®таИиМпедлръ^ю<а на кьрманетоциалиоти от Югославския отбор за защита И^^ЛЛГ Кисин доктор п0

д-р Вида Порозонови г, педиатър, и дн н првдаване за докто- 
социална медицина, Целтана лос*Ч диспансер, латронажните

™ яаг.'= =
ааг ™я
Г-"4М^™»=^

етБ®5*Я&5235йВ|^Е^=ЕЕ5=Ж-§Ь
Майчиното мляко представлява за бебето първата имунизация, гь 
кпто п млякото на майката бебето получава антитела, които го пред- 
пазват от много заразителни болести - диария, кашлици, простуди и

ВЛАДИМИР БРАНКОВ е нвй-успешният млад математик^информатш^в^Р^&ославия Като

^ГкТлнаг" ме"а и „нф&шатика в страната, Вайкай-
иге и света.

рите и

-Когато подарявам знания, не 
чувствам, чо някой ми е длъжен 
за това. Когато подарявах 
медали.,, не, това не сте мо пи
тали. Градът се показа, Доволен 
съм. Получавам стипендия от 
градския фонд за таланти, обаче 
тя е много малка.

Блестящата му кариера на 
състезател в тези две области за
почва през 1993 година. Бранков 
тогава е ученик в първи клас в 
споменатата гимназия и с отлич
ни резултати в общинското и ре
гионалното състезания успява да 
се избори за участие в републи
канското съревнование по мате
матика. На това съревнование 
спечелва първия си медал - III мя
сто и бронзово отличие. Спечел
ва правото да участва в съюзното 
съревнование по този предмет. 
Класира се на шесто място - това 
е резултат, който изглежда соли
ден, когато се наблюдава от “под
ножието“, и недостатъчен за из
ключителни постижения, когато 
се измерва от връхните позиции. 
Владимир обаче е доволен от пос
тижението си на републиканско
то съревнование, не 
продължава да ра 
ствено, да си играе, както казва 
самият той, откривайки нови све- 
товес помощта на къмпютъра. Ве
че в следващия цикъл на сърев
нованията талантът и трудолюби
ето му го изкачват на върх 
Спечелва сребърен медал 
публиканското съревнование по 
математика, златен медал на съ

ревнование по инфор- 
дзебърен медал на сред

ноевропейското съревнование по 
информатика!

През 1995 година Владимир 
Бранков е третокласник и състе
зател, покорил върховете на ма
тематиката и информатиката в 
страната. Предвожда национ
алния отбор на международните 
съревнования и на всяко от тях се 
закичва с медал: на Балканиада
та в Солун по информатика с 
бронзов, на Средноевропейското 
първенство по информатика със 
златен и на Балканиадата по ин
форматика във Варна със ср 
рен медал! На световната о. 
пиада не отива поради санкциите. 
Миналата учебна година също му 
е плодовита. От Балканиадата по 
математика в Румъния се завръ
ща със сребърен, от световната 
математическа олимпиада в Ин
дия с бронзов, от Световната 
олимпиада по информатика в Ун
гария със сребърен и от Балка
ниадата по информатика в Кипър 
със златен медал!

Всъщност, кой е Владимир 
Бранков?

-Аз съм по-малкият син в се
мейството Бранкови, чието по
текло е от Воиводина (Зренянин).

нямаш (но гоКой компютър 
питам кой имаш)?

-Пентиум.
Ог тоб същевременно лъха и 

огромна енергия, и голяма скром
ност. Смятам, чо заслужаваш 
повече...

-И аз смятам.
Ти си най-добрият о учили

щето, града и страната и один от 
най-добрите в света. Как успя да 
осъществиш един такъв успох?

ЛР' Когато бебето напълни 6 месеца, нужна е допълнителна^разноо- 
покрай тази храна, трябва да се продължи с 

след една година. Майчиното мляко е незаменимо,бразна храна, но и 
кърменето, дори и 
то е не само храна, но и лекарство, - ТпаАпя

адаси, а всичко това нито една изкуствена храна не може да му подари. 
Майчиното мляко е благодат, която само майката може да даде .

Предаването бе интересно и поради факта, че в общината от ои 
майки през 1995 година до 6 месеца са кърмили само 41,2о на сто от 
майките и че тенденцията бебетата да не се кърмят нараства.

-Учейки, аз се играех, играя си 
и работя. Когато се обича една 
работа, тя е забава и почивка, 
даже спорт.

Владимир Бранков

Роден съм в Загреб и от едно
годишна възраст живея в Ниш. 
Сега съм студент в първи курс на 
Философския факултет в Ниш, 
отдел математика, насока инфор
матика.

Кога

губи кураж и 
боти прием-

Колко часа спиш, колко ра- 
оботиш'

-Спя най-малко осем часа, а 
работя повече или по-малко в 
зависимост от съревнованията.

Какво работиш, когато по
чиваш?

овете. А.Котеваразбра, 
тливо момче?

-Отначало и не забелязвах. 
Сетне се откривах. Постепенно. 
Чрез играта. Аз съм математик, но 
информатиката е нещо особено. 
Играех се и учех, откривах онова, 
което другите не виждат, не 
чувстват и не очакват, а 
компютрите дават невероятни 
възможности.

Кога получи първия компю-

чо си талан-в ре-

• ЯСЕНОВ ДЕЛ

ЕДИН УЧЕНИК - ЦЯЛО УЧИЛИЩЕ
юзното съ 
матика и -Обичам много да чета. В кон- 

тинуитет, да не ме прекъсват.
Имаш ли хоби, кой е любимият 

ти отбор, коя музика обичаш?
-Свиря на китара, а сега ми е 

музиката на компютъра, 
голям запалянковец, но 

"звездаш" съм. Обичам да свиря 
в компанията на малко хора и с 
по-неизвестни състави.

В училището в село Ясенов дел през тази учебна година учи са/ио 
един ученик в първи клас!?

Ясенов дел е второто по големина село в Звонски край, след 
Ракита. Преди четири десетилетия това село имаше над 800 жители, 
трима учители и над 120 ученика в долните класове. Училищната 
сграда е нова, построена е и квартира за учител. Селото има път, 
който го свръзва със Звонци, електрически ток и телефон, но всичко 
това дойде късно. Междувременно ясеновделчани се изселиха във 
вътрешността на страната. И.М.

опсесия 
Не съм

тър?
-В първи клас на основното 

училище. Компютрите остаряват 
много бързо. Сегашният ми е трет, 
за съжаление.

Да се върнем към мечтите ти 
за бъдещето. Накъде ще тръгнеш 
след нишкия университет?

Кой ти беше учител?
-Всичко, което зная във 

връзка с компютрите, кажи-речи, 
научих сам, вън от училищ 
отначало, и сетне. Най-напред от 
книгите, съществува хубава лит
ература за тази област. И 
експериментирах, откривах...

На кого най-много си "длъ
жен“?

-Работих с много хора и не 
мога да посоча никого отделно. 
"Експлоатирах" ги, питах ги, 
“копаех“ по литературата, 
изследвах... Може би все пак 
трябва да спомена професор 
Бранко Йованович.

А кой ти е "длъжен" на теб?

-Разгледах програмите на 
повече факултета. Подобни са. 
Избрах този, бързо и лесно да го 
свърша, а информатиката не се 
овладява в училищата. Науката 
не ме интересува особено, пък и 
промишлеността не е на завидно 
равнище. Ще си намеря място 
измежду тях.

За чужбина да не те питам?
-Не. Защото "кадрите няма да 

се отливат“...
Много съм 

запознах и дано 
ново...

• БЕЛЕЖКА

КОНФЛИКТ МЕЖДУ ГИМНАЗИЯТА И АТП
ебъ-
лим-

ето. И
Вече продължителен период отношенията между димитровград

ската гимназия и Автотранспортното предприятие (АТП) от Пирот не 
са добри. Всеки ден 47 ученици и 5 преподаватели закъсняват на 
часовете поради закъсняване на автобуса, който от Пирот тръгва в 
седем часа. Директорът на гимназията г-н Томислав Гаков вече на 
няколко пъти разговаря с компетентните хора от пиротското пред
приятие, предимно с генералния директор, обаче решение не е намер-

граех си,

В този "неприятен случай“ се намесиха и общинските ръко
водители. но и техните интервенции остават безрезултатни. Помощ е 
потърсена и от началника на Пиротски окръг Нешко Мадич, ала и той 
не успява да реши отрицателното

Както узнаваме, димитровградската гимназия и занапред ще 
настоява въпросът да се уреди. За целта ще се отнесе и до Министер
ството на просветата и компетентните инспекции.

доволна, че те 
се срещнем от-

явление.-Дано. Надявам се - тук.

Милка Станоевич Б-Д.

НОВИЦА ГЮРИШИЧ

МОЕТО УЧИТЕЛСТВУВАНЕ В ЦАРИБРОДСКО
Преди Втората световна война 12 години учителствувах в Ца^иброд-

30 септември 1925 година бях назначен за учител в основното училище 
в Горни Криводол с месечна заплата от 1200 динара. В околията тогава 
Работеха 52 учители в 35 училища. В Горни Криводол работих до 9 юли 
1927 година, а след това бях преместен в основното училище в Ретко- 
цер.Ябланишка околия. По моя молба ми беше разрешено (решение Но 
в Гради™!се “ Учителствувах

Преди мен в Горни Криводол е ра&тил Манол Ставров Манов от 
същото село, в Долни Криводол тогава беше учител Нацко Панайотов 
от Изатовци,а учител в Изатовци беше Йован Манчев от също
^“камеГчГи3 6ЯХа П<5ТЪР ДЖ°РДЖвВ " Джордже

Тогава .учителите бяха назначавани, премествани и награждавани 
от Министерството на просветата. След тригодишна работа всейи учи
тел беше длъжен да полага учителски изпит в една от учителските 
школи. Изпитът се състоеше от писмена работа на педагогическа тема 
определена от Министерството на просветата, практическо обучение и 
проверка на знанията по няколко предмета, които се изучаваха в педа
гогическата школа (педагогика, история, литература и други) ДокоНк- 
ото учителят не успееше да положи изпита, даваше му се възможност 
да го полага още един път, а ако и тогава не го положеше, завинаги го 
уволняваха от учителската работа.

При училищата имаше училищни съвети от 3 до 5 члена които 
определяха бюджета на училището. За издръжката на училищата (за
плата на прислужника, отопление, нагледни средства и пр.) се грижеха 
общините, но тъй като те не изпълняваха добре тази задача, от на- 
бановините1939 година гРижата 33 училищата беше прехвърлена на

Училищата се поместваха в частни къщи и затова условията за 
работа бяха много трудни. Бедните селяни не бяха в състояние да 
построят училище и квартира за учители, така че се налагаше банови
Жаос°т^

други села.
Училищният надзирател контролираше работата на учителите два 

пъти през учебната година, даваше напътствия за работа, критикуваше 
слабостите и похваляваше успехите. Втората проверка се вършеше 
през юни и тогава се даваше окончателната оценка за работата на 
учителя. С надзирателя дохаждаха три до пет учители от съседните 
села, за да придобият нови опити и насърчения за по-високи постижения 
в работата. ДоколКото се случеше работата на един учител да бъде 
оценена като слаба два пъти, той беше уволняван от работа. В Цари- 
бродска околия обаче нямаше такива случаи. Това показва, че 
тогавашните учители в този край бяха способни, трудолюбиви 
ворни просветни работници.

Във всяка околия съществуваше околийско учителско сдружение, 
което провеждаше събрания всеки месец. На тези събрания се об
съждаше работата на учителите в училищата и вън от тях и се 
разглеждаха еснафски въпроси. От 1927 година учителските школи 
ояха петгодишни, така че ония, които ги завършаваха навярно бяха
»и1?т2пм^Ил3®„успешна Ра6ота с учениците. Отношенията между 
у ителите бяха дружески, а такива бяха и отношенията между 
учителите и гражданите. Не существуваха раздори на национална^ 

нР%ЛГ™°аНа оонова' ПРИ училищата се откриваха библиотеки и 
читалища и се организираха курсове по ограмотяване. Учителите 
подготвяха театрални представления с "актьо 
и учениците. Спомням си, че в Горни Криводол 
Вълшебното магаре", а във Вълковия "йютини от

месечниТхоДТа™ И„ 8 ЦаРибР°Д- П° селата се организираха шестмесечни курсове по домакинство. Момичетата на възраст от 15 яо 20 
°" "се учеха да готвят най-различни ястия, да правят сладка от 
н! ъчи?епки поАл РЖаТ хигиена и Такива курсове под ръководното
НГра=КСИливнАи°цааиКГуТс^а* °РГаНИЗИраНИ в Ж—■ 
поелимн^пЙ0?™ Работеха петима-шестима учители от този край. 
гола в ^прПвВпииСОЧ1оИТе училища, и от шест до осем учители от Черна 
Долня НеРвля и БоровоЗДвИНа' Пв'П>Рлаш' ГРЗДинье, [1рача. Сливница,

НОВИЦА ГЮРИ
ШИЧ е един от най-ста
рите живи просветни 
работници в Черна го- 

Роден е 1904 година 
Яурилац, Дани- 

ловградско. Завършил 
е учителска школа в 
Даниловград. Често мо
же да 
левард 
вич“вП 
то живее, и в парка на 
хотел "Черна гора“, 
дето се разхожда и 
другарува с пенсионе
ри. Макар и 92-годи- 
шен, той все още може 
да отиде по покупки в 
магазина, да плати тока 
в електрическото или 
телефона в пощата.

Г-н Гюришич пази 
свидни спомени за учи
телските си години в 
Царибродско и помни 
много събития и хора от 
този край.

ра.
в село

и отго-то село. 
етров, и

се срещне на бу- 
а "Сава Коваче-

одгорица, къде-

къ-

зри" от селската младеж 
беше подготвена пиесата 

Югославия“. Тази
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КУЛТУРЕН ИЛИ 

ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТЪР?
• СЕ^ЕМ^ЕСЕТ ГОДИНИ МЕТЕОРОЛОГИЯ В ДИМИТ-

ВИНАГИ МЕЖДУ 

НАЙ-ДОБРИТЕна тватри
пящитв нормативни ^ктов^Днмитровгра^и^Куп- <*'
турен център. Дори с таксативно изброени пейнос- битепи на театъоа и ппхги Радетели, лю-
ТтиВЖОЖеСТВ°Н° галерия' геагьр’ ™"°/4™ ак- есовшги^^с^изкажа^ида^реша^квкъ^тептъ' 
ти внос ти, културно-художествено дружество със иска градът? Н решат какъв театър
свои секции - фолклорна, музикална, певческа и пр. Дейността на секциите при кулпоно 

От посочените единствено художествената га- стаеното дружество напълне е заглъхнала Д 
лерия развива пълноценна и сравнително богата Междувременно при Културния иентъпзапечи, 
дейност, особено след като и бяха предоставени да работи Радио "Цариброд "Ка от неотдавна и те 
новите помещения в центъра на града. През из- иапибппп Лп' „ «/ нвотАавна и ТВ
тичащата година галерията е организирала към15 заеха ,оъковолнй логтляеР0 т КУлтУР"т Ч^нтър 
изложби, което за нашия град наистинане е малко, средства чияго динамика е такава'ч*°Р"ативни 
Отделен въпрос е обаче дали всички възможности "забравиха ■ основните дейно1гинакултурния°иен
Сиад7уг~ий°нКаРиаз7ваДат1Не “ ГЬРСЯГ “ "Р^рнаТВД-

Театърът "Христо Ботев" тази година е подгот- Миналата година Изпълнителният отбор на Об
вил само една премиера - Пил и, дългото чорапче", щинската скупщина недвусмислено посочи чене 
въпреки че в своя ллан е набелязал две премиери бива и не смее да се допусне информативната дей- 
годишно. Наистина през годината бяха репризи- ност да стане "покритие" за бездействие на култур- 
рани няколко пиеси, подготвени през предишните ното поле. ютпякушур
години, и то с относително голям успех. Остава Димитровград в предишните години със своя 
пяСи?п?пн^ЬГ: Защ° театъРът не е в състояние театър, със своя фолклорен състав изобщо с лей- 
вопнт пп^т Н™ СИ годишен план? Отго- ността си, бе извоювал висок престиж и дори пре-

Р ' теагьРьт (ил" поне ръковод- възхождаше на културното поле далеч по-големи и 
ството му) прояви тенденция да се професионали- материално по-добре стоящи градове. 
аира, а за професионални постановчици, сценогра- Опасността културният живот в града напълно 
фи, артисти, на които се заплащат игрите им в да замре е налице. Сигурно това не е желание на 
пиеси, няма средства. Тази тенденция в началото с никого, но стечението на обстоятелствата е такова, 
премълчаване бе одобрена" от общината, която Навярно тук са замесени и някои лични "пресмя- 
лани, а и тази година, отпусна значителни средства тания" и изгоди в една или друга посока. Има и 
за споменатите професионалисти. Кактоличи, тази известно "засищане", дезорганизация и накрая (но 
година средствата не достигат. не без значение) недоглеждано и несъблюдаване

Градската библиотека оформи Младежка сце- значимостта на културните изяви, 
на, която подготви само една пиеса върху само- Струва ни се, че е време (да не кажем крайно 
деини начала с минимални средства. Но занапред време) компетентните да излязат пред обществе- 
и тя няма средства за подготовката на вече оп- ността с ясни становища и по отношение на Кул- 
овестенатавтора пиеса "Покондирена тиква", чият- турния център, и по отношение на Информативния 
о подготовка също прекъсна. център. За да няма "недоразумения", нито пък по-

Остава да констатираме положението: при два ловинчатост в тези две еднакво важни дейности, 
театъра - градът е без театрални представления,

от вът-

В систем станции димитровградската 
станция е наи-източната и "покрива“ общините Пирот, Бабушница, 
Бела паланка и Димитровград. Основана е още през 1926 г.р тогава в 
състава на войсковите части, а от 1947 година се намир 
в Желюша (до 1988 е била поместена в Разсадника, а след 
получава нови помещения, стотина метра на запад). От 1947 
главна метеорологична станция, което значи, че около двадесетина 
измервания се 
изпращат
която измерванията върши само три пъти на 

Измерванията, които ежечасово се п 
: посока и скорост на вятъра, 

здушно налягане, влажност на 
жна по 

в състава 
вото на вода 

шефът

алогични

а на това място 
това 
г. е

провеждат всеки час и също така всеки час се 
1 до Белград (за разлика от обикновена станция, 

денонощие).
|ровеждат в течение на 24 
температура на въздуха и 

въздуха, всички видове 
ивка, сияние на слънцето, изпарение на водата... 
станцията работи и квалифицирано лице, което 
та в реките на територията на общината. Както 
на станцията Зоран Бойчев от_1947 година, 

когато станцията става главна, пръв метеоролог е бил Иова Витоми- 
рович от Зайчар. От 1949 година работи Никола Алексов, една 

на по-късно и Витомир Гошев, като приучени, а сетне се доквали- 
цирали и днес са пенсионери. Днес в станцията са заети 

шефа Бойчев и Никола Костов, Иван Димитров, Богдан Гь 
Стефан Алексов.

Когато става дума за качеството на измерванията, трябва да се 
изтъкне, че метеорологическата станция в Димитровград винаги се е 
рангирала високо, независимо кой е раб

За това свидетелствува отчетът на съответния отдел в системата 
на метеорологичните станции в Белград за 1994 година, когато 
димитровградската станция е била на второ място само с една допус
ната грешка, а миналата година на първо място. За значението на тези 
факти е достатъчно да се посочи, че станцията на Черни връх е имала 
дори 58, а тази на Копаоник_22 грешки.

Според евиденцията, най-много валежи е имало през 1993 година 
- 126 литра на м . Най:висока температура от 40 градуса е записана 
преди 7-8 години, а най-ниска е била минус 27

отчети

часа, са 
почвата, въ 
валежи, сне 
Отско 
следи 
ни осве

кр|
наро

ниСт.Н.
ДО
та

ми

годи
фиц|• нови книги освен 

ошев и
КРАСИМИР ГЕОРГШЕВЗЛАТНИ 

СТИХОВЕ ОТ 
КРАСИМИР 
ГЕОРГИЕВ

отил.

ПЕТЛОВ
ЕМИСАР

градуса.
Почитателите на българска

та поезия в нашата страна тези 
дни получиха възможност да се 
запознаят с творчеството на 
още един съвременен български 
автор. В издание на издателска 
къща -Хипнос" от Белград от 
печат излезе книгата на Краси
мир Георгиев "Петлов емисар .

Красимир Георгиев е роден 
1948 година. Работил е като жур
налист, главен редактор на вест
ници и списания. Сега е директор 
на издателска къща "Фльорир . 
Автор е на седем книги. Това е 

негова книга, преве-

А.Т.

• ИЗ ХИГИЕНИЧНО-ЕПИДЕМИОЛОЖКАТА СЛУЖБА 
В БОСИЛЕГРАД

ВАКСИНАЦИЯ СРЕЩУ ГРИП
В Босилеградска община грип все още няма, но жителите, преди 

есичВкоБГезГко2то желаят да^> ваксинират срещу това заразително
заболяване, не трябва да се "овв*Васил
количество дози, заяви преди няколко дни Л Р “сип 
епидомиопог в хигиенично-елидемиоложката служба 
Той предупреждава, че трябва да се ваксини 
леиа над 7-годишна възраст и възрастни с хр- 
гоъдната и кардиоваскуларна система, след това здравите ® 
годишна*възраст, болните от захарна болест, онези, които всекид-

Н °В Ва кс инат ™ може “Гсе получи не само в Босилеград, но и в 
1ППППМИТ0 станции в селата, доколкото има заинтересовани най

достатъчно 
) Захариев.

в Босил град.
1рат рисковните групи - 
онични заболявания на

т

&?ийяЪб6яТаДпВ;бл-ГванГв 
списание "Хилносов календар , 
есен-зима 1996 г.

Стихотворенията 
от български е превел Мила ка
сов.

и книгата

в.м.

• ДИМИТРОВГРАДВ ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА В БОСИЛЕГРАД

аплодисменти за хубави танци
тавиха1сТигри|и0отХБанот^Ч^Р^^°Р ,̂*”°^ ^осто о ^ Любинка

коят(Г*одготвиха0р^?гнт|^® ГвГтР ^
гс^ля^х принос1 Длде и Зоран Зтпмоноо, ръководител 

на зрителите през 80-минутно Р 0 иа муз. „0 музикалната секця. ритмичните групи
се постараха над 50 взп*лнв™Р“ната секции, дей- „ На концерта «звхлучас ^ тп|<а ппвниха 
икалната, танцовата и драматична. ч » -Болеро“ и 3ввз^Ч„ 'е „любителите на забпв-
стващи при Центъра, а секция зрителите вниманието на зритог

Първият състав на Т“НЧ°Вса™леградско, през ната музика, път показаха, че не щп-поведе на разходка с танци от Б ил^ ^Р Долклор- Босилеградчани и и културни събития в
Сърбия, Банат До.Черна гора. За Р КореграФи- дят време н» концерта дойдоха над 250 души, на 
иТеГ-^^См^и^рна Ж нТло^Жо с?удеЛното време, нито неза-

аплодисменти бяха наградени!Д,етав на тази сек- топлената зала. 
тите от първия, нониот вт°Ри*чвто игри от Сърбия.
МИЯ, които се и членовете на драма-Успешно се представиха и

Ф

АКЦИЯ ПО 
КРЪВОДАРЯВАНЕ

волна пкЦия по кръводаряване, която 0«ганизатор на акцията

ЙШШНШШ
призова°младит^хор!Гпо-често Ав бт^е^нужна

^течността? живот Зачеваща“, както популярно се нарича кръвта,
ьщ.Нодп Стойнови

о
15 ДЕКЕМВРИ 1996 г.ЕрякгИо



нд б?с^легр'а'д'ира'ич"ло'вми□ЗАПИСКИ ЗА НАИ-СТАРИТЕ ДИМИТРОВГРАДЧАНИ^

СПАС ДЕНКОВ ОТ ПОГАНОВО
-Деца делете се и бягайте, тук 

пече няма живот. „
Денко имал най-хубав кон във 

всички сола. Висок, офицерски 
кон с жълто кожено седло. Комът 
го взимали на заем момц 
ходят да търсят невести. А 
не сгодяването, Денко получава 
подарък плетени, вълнени, пъ
стри чорапи. Била 1937 година, 
веднаж Донко слязъл с коня в Ца
риброд и когато си пипнал с ком
пания в кръчмата на Гошо Ник- 
олин, на бас вкарал коня в кръч
мата и на думите "Арапчо, копни 
с крак", конят изпълнявал запо
ведта. Веднаж Донко покарал в 
Пирот натоварена с дърва кола. 
Имал си редовен документ, но по 

изгубил. В Пирот го про- 
и като

ЕЛСА И
МИКУЛИЧЕВЦИСпретнат старец. Има дребно, 

сухо лице, слепоочието му е вече 
по старчески хлътнало надълбо- 
ко, очите са топли, мили, но стар
чески дребни. Гледат мъдро, със
редоточено, а ръцете са му мур
гави, изпъстрени с тъмни лунички 
и държат тъничка тояжка. Срещ
нах го в града, до него е внук, 
сигурно гимназист, носи формуля
ри, води го да го фотографира, 
снимките ще са за паспорт, дя- 
дото ще ходи в България до 
види братята и сестрите.

СПАС ДЕНКОВ е роден и 
вее в Поганово. От 1911 год| 
януари месец, все си е там. Роден 
от майка Даца и баща Денко, също 
погановчани, живял е в голямо се
мейство от шестима братя и две 
сестри. Най-старият му брат вече 
е починал, един е в Германия,
Нацко, живее там още от войната, 
двама са в България - Стоян и 
Душко, само Данчо живее в По
ганово. Сестрите са Юлка(1914), 
живее в Поганово, а Зана (1915) - 
в Димитровград. Имал е голямо,
заможно семейство защото 6а- в Прогиммпзиятп сп ад
б^шадомакин. ^оГ^тво^о Й
е имал отведнаж и по 80 бройки

ттГконе,' ГдГ ч^фТа ТойГ « »
Имали и кръчма, голяма в селото, Пог^н°вски манастир^..

Г^^ТРиаи6Т0аТеиЛ^зб°;?аВГчеаТса ™ Ь
имали неприятности при комунис- НИ' Има 
тите, чиято длъжност е била да сам си е
унищожат заможните домакин- социални По лекари не е
ства, без да си помислят, че тъкмо х°Дил, лекарства не употрябвщ 
те са поучителни и трябва да слу- *У6ав° си и Дълбоко спи като 
жат за пример. Богатата селяни Двтв. Н01ЧВМ нв става' о6ича иаи- 
не са крадци, те създават с тру- мног° месЧе и то телешко, но и от 
долюбие и многоръки напреж!- ни14° нв се отказва, хапва си. Де- 
ния хляб и богатство. цата са му добри, имал е две съ-

Първо ни казва, че е учил в ПРУГИ. имал е и живее спокоен жи- 
основното училище в Поганово вот поД шапката небесна. Бил е 
при българския учител Тодор активен отборник 
Джевелеков. Казва песничката 6вн заседател, член на органите
отбукварчето- в училището и кооперацията,

л, член на съвета в селото.
Клонченца зеленки, дЯдо Спас има малко увреден
Ах, какви са драги, слух. Често е правел с ортаци вар-
Ябълки червенки, ници, изкарвали са и по 30 000
Ах, какви са благи. килограма вар от една варница.
По-гопнмпа стана През 1972 гоАина еАна ваР™.Чавв
С?*%™ГВаНа- нПа&азое.ТуЛкГ ГмТ “
уI 01^е ®Ана- чето, повредил му се слухът то-
Бе, що бе зима, мина се веч гава, а и много кръв текла от носа
А сега идва гиздава пролет. му.
На момците мило, Най-много разправя за баща
На момите драго си и 33 него има не само много, но
Дядо Спас най-много обича в и изключително интересни съби- 

Поганово месността Поята и Кла- тия-
силово странье, защото са шумо- Когато ги юрнали комунисти- 
вити и плодовити. По празници те, че са богати, когато завидливи 
там са се събирали младите на комшии ги мразели, Денко казал:

ите да 
ко ста- В Босилеградска котловина свнамиратразлични

ГдалКечн°оТтоЯМКинаалоНИССпеореЩд някои доказателства 
тезиселища били сушени и °пожарени от страна на

така че все досега научно нищо н Д

пътя го
гледал един милиционер 
видял, чо няма лесничоиска раз
писка, народил да свали дървата, 
Донко започнал да стоварва, но 
по едно време се сетил и казал:

-Мога ли да изпея една песен. 
И започнал: Дружи Ти го, люби- 
чицо плава/ Ти со бориш за на
родна права“. Милиционерът се 
умилостивил и му позволил да си 
кара дървата. Но щом си отминал, 
Денко викнал: “Дружо Ги то, лю- 
бичицо плава/ Първата щяха да 

пат б а дава.'
През 1945 година на Денко 

взели добитъка, а него затворили 
в Цариброд, 
мината в Р 
Един ден от вкъщи му донесли 
храна и между другото връзка 
празлук. А той взел и го заровил 
и си казал: Всеки ден ще си взи
мам по един стрък, че да видя 
колко дни ще ме държат. Държа
ли го два месеца.

Когато Денко бил буен и весел 
момък, веднаж дошел в Гоиндол, 
но по пътя го захванеш дъжд и 
докато дойде на празненство при 
леля си, бил съвсем мокър. Ле
лята нямала дрехи и го увила с 
шарена черга, та да се стопли, а 
той викнал и запял:

Спас Донков

песни и веселба. Когато бил млад, 
селото имало двосте домове, 
днес има само тридесет, а тогава 
и в училището имало към 350 учо- 

вали 
нски

I Драговита. Люляци цъвтяли 
бен планина, момичета хуба-

оти
сам в къ-

После го изпратили в 
акита по наказание.

За Босилеград и Райчиловци от това далечно 
минало съществуват само легенди и предания. На 
мястото където днес е Босилеград съществувало 
селище по име Елса, а в днешно Раичиловци селище 
Микуличевци. Според легенда двете селища потъ
нали т.е. изчезнали от порои. Селищата под наз
вание Босилеград и Райчиловци съществуват от 
преди 450 години. Настанали са от бежанци от Вар
дарско, Струмишко и Моравско.

До началото на 20-и век Босилеград и Райчи
ловци били на 2 км раздалечина. Преди 100 години 
местностите над Босилеград и Райчиловци са за
почнали да се залесяват с бор. По този начин за
почнала борба срещу ерозията. Долините между Бо
силеград и Райчиловци вече не били подложни на 
порои. На местата на някогашните долове: Катер- 
инин дол, Краин дол, Чурчина долина, Селска до
лина и Роглина долина сега съществуват квартали. 
По този начин Босилеград и Райчиловци се свър
заха. Пръв който построи къща в Краин дол бе Тодор 
Русимов, роден през 1912 година в Рибарци и съпру
гата му Олга, родена 1914 година в същото село. 
Къщата, твърде модерна за това време, построиха 
през 1954/55 година (на снимката).

в селото, съде-

Погановското хубавило 
В гоиндолска шарена черга 
се завило.

Прощаваме се с дядо Спас. 
Пожелаваме му крепко здраве и 
занапред. По време на целия раз
говор при нас стои и неговият 
внук. Почита дядо си, моите въ
проси му уточнява и внимателно 
сле всичко. Това е толкова ми- 

укът е силен ученик. Това 
веднага се вижда и това е така 
приятно. Той ще запомни приказ
ките на дядо си и ще ги носи в себе

В,ло.

си.
Стоян ЕвтимовЛилия Нейкова

• ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ИСТОРИЯТА НА ДИМИТРОВГРАД 
(ЦАРИБРОД) (2)

В село Станице казват, че се намирали ка-,, 
менни въглища, а покрай реката в селото имало 
смес от кал, от която ставало синя боя. В с.Бер- 
енде има извор от топла минерална вода, а в 
село Славиня казват, че се намирал бакър и 
калай, но това още не е констатирано от компе
тентни лица.

От растителността виреят повечето: жито, 
кукуруз, овес, ечемик лимец, сено, зеленчук и 
лозята.

Гористи места в околността на Цариброд има 
доста много, но гора, в пълната смисъл на ду
мата, няма. Една от причините за това е и опусто
шението в последната Сръбско-българска вой
на. Дърветата въобще са букови и глог. Един куб.

се продава до 3 лв. 
доставя от извори, про-

От войсковите части тук квартирува само 
втора дружина от 14 Македонски полк.

СПИСЪК НА ПО-ГЛАВНИТЕ ЧИНОВ
НИЦИ И ТЪРГОВЦИ (1893}

М.Н. Чернаев, околииски началник; 
Б.М.Бързовский, секретар; Георги Стоя
нов, фин.секретар; Георги Златанов, ар
хивен регистратор; М.Марков, подсекре
тар; Димо Костов, пограничен пристав; Ве
лизар Самаров, паспортен пристав.

Общински чиновници: Йордан Г.Ца- 
рибродски, кмет, А.М.Бузин, помощник 

Членове: В.Савов, А.11ИвановГт.Г. Ду 
дин, Д.Игов, Г.Кръстов, Г.П.Тодоров.

По финансовата част: Х.К.Икономов, 
ковчежник, Н.Иванов, контрольор.

Железопътната станция: О.Сова- 
V джиян, началник, Г.Канели, подначалник 

Чиновници по багажа и движението: 
Н.Шалварджиев, Г.Михайлов, Г.Младе
нов, маневрист

По митницата: Я.Кабакчиев, управи
тел на митницата, Н.Георгиев, оценител, 
Д.Начев, секретар.

По правосъдието: Л.Димитров, миро
ви съдия, Ив.Т.Казанджиев, съдия следо-

По духовната част: Т.поп Атанасов 
архиерейски наместник, Петър К.Шишков' 
иконом, Андон Цанев, свещеник

По просвещението: З.Атанасов, стар 
учител. Учители: Хр.Хранов, Хр.Буков, 
Хр.Мицев, Георги Гайдарев, Учителки: 
Е.П.ШалварджиевЬ, Н.Велева, С.Райкова, 
А.Чолакова.

По пощите и телеграфите: Д.Ца 
началник. Куриери: Д.А.Попов, Т.Цветков, 
К.Христов, Д.Ангелов, П.Димитров, Г.Шко- 
древ, А.Кугийски и А.Низов, началник 

еграфо пощенската станция. 
Търговци: Е.К.Белчев, С.Костов, Гога 

Игов, А.Джаджов, Д.Тошев, Н.Ковачев, 
Ст.Иванов, Рад.Иванов, П.Стаменов, Т. 
жилов, Коста Стаменов.

Подготвил за печат: Б.Ник.
-Следва-

ЦАРИБРОД НА СТРА- 
ИЦИТЕ НА "АЛМАНАХ 
НА БЪЛГАРСКИТЕ 

ГРАДОВЕ" (1892-1895)
метър дърва за горене 

Вода за пиене се 
карани в чешми и е доста добра.

ПОМИНЪКЪТ на жителите се състои в: земе-
делие, овчарство, тъкане платна, шаеци, кили
ми. Върху тая, последната, трябва да се обърне 
по-сериозно внимание. Сърбите се гордеят със 
своите пиротски килими, макар че те се изра
ботени от български ръце, а ние самите не обръ
щаме внимание на тези, които се работят у нас и 
които, безпристрастно казано, не отстъпват в 
нищо на пиротските килими. Напоследък са из
работени два килима с бюстовете на Н.Ц.Ви- 
сочанство и Г-ин Стамболова, които са били да
дени на господаря. Министерството на финан
сите е обърнало напоследък заслужено внима
ние на царибродските килими и ги е препоръчало 
на всички правителствени учреждения за пости
лане на канцелариите.

^ Еснафски дружества има няколко, от които 
най-много работят: бакалското и кръчмарското.

МОЛИТВЕНИ ДОМОВЕ за голямо съжаление 
в Цариброд няма. Като черква понастоящем слу
жи една стая от градското училище, в която се 
извръшват някои черковни обреди от един све
щеник.

УЧИЛИЩА: едно първоначално смесено и ед
но такова третокласно. В двете училища пр 
дават 6 учителя и 4 учителки на около 300 
ници и 70 ученички.

Като околийски център в Цариброд има от 
всички правителствени околийски учреждения.
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* во ^ариброд,,НА планинарското дружест-
На 11 де* 
навършиха 
нашия скъг 
тъст и дядо• МАЛЪК ПОРТРЕТ

МАЛКО ИЗВЕСТНИ 

АКТИВНОСТИВСЕСТРАНЕН
СПОРТИСТ Въпреки че още през 1992 го

дина в Димитровград е формира
но планинарско дружество под 
название "Цариброд", за негови
те активности малко се знае. Дру
жеството наброява едвам дваде
сет членове и макар сравнително 
малобройно, разгръща разнооб- 
разни дейности. Може би и зарад 
туй, че само четирима активно се 
занимават с този спорт. Освен то
ва членски книжки имат и дваде
сетина ученика от основното учи- 

ще, но само един дейно работи.
Планинарското дружество 

"Цариброд" е получило от Общин
ската скупщина в Димитровград 
помещенията на някогашната 
местна канцелария в с. Поганово, 
преуредени в планинарски дом. 
Вече три години наред този план
инарски дом се посещава и в него 
пребивават десетина планинар- 

дружества от Сърбия. Члено- 
е на планинарското дружест

во "Цариброд" вече две години 
посещават Сува планина в рам
ките на манифестацията "Среща 
на планинарите от Югоизточна 
Сърбия".

От началото на годината дру
жеството развива сравнително 
добра активност. През януари 
членовете му взимат участие при 
формирането на Комисията по ал
пинизъм при Планинарския съюз 
на Сърбия в Белград, където се 
състоя и първото състезание по 
Ггее сНтЬшд, изкачване на изкуст
вена скала. През февруари е 
оформена Секция по алпинизъм и 
спелеоложка секция в рамките на 
дружеството. От 1 до 4 май в 
каньона на р.Ерма се провежда 
къмпинг по свооодно изкачване в

организацията на планинарското 
дружество "Цариброд" и в съдей
ствие на Планинарски съюз на 
Сърбия. Главен демонстратор е 
бил Благое Доброта, председател 
на комисията по спортен ал
пинизъм на Планинарския съюз 
на Сърбия, едновременно най-ви
соко рангиран в тази дисциплина 
у нас.

Ако за някого се казва, че Драган с уважение говори 
е страстен, безпределно пре- за преподавателите си по фи- 
дан и всестранен, това без- зкултура Александър Пет- 
спорно може в голяма степен ров и Миладин Симов и спо- 
да се приложи за деветнаде- деля: "На тях благодаря за 
сетгодишния спортист ДРА- моята любов към споота"
ГАН ИОВИЧИЧ.

Именно, отскоро (след 
щастната, контузия на М.Сок
олов) Д.Йовичич стана пръв 
вратар на футболния отбор 
"Балкански", а привържени
ците и любителите на спорта 
в Димитровград го знаят и ка
то добър баскетболист.

О 11 години Йовичич за- КШ 
почна да тренира футбол впи- 
онерския състав на димитров
градския клуб. Пръв треньор 
тогавз му бе СИНИША ДЖО- 
РИЧ. Иовичич споделя, че не
говото футболно поколение е 
било твърде талантливо и 
продължава:

-Позволете ми да назова 
някои имена: Владимир Пей
чев, Саша Гюров, Бобан Ис- 
татков, АлександарТодоро-
вич и т.н. Като 13-14-годишни 
всичките минахме в младеж
кия състав и тогава четири пъ
ти последователно бяхме пъ
рвенци в младежката окръж-

СЛОБОДАН ПЕТРОВ 
-ДАНЧА

от Димитровград
Времето минава, а тъгата и болката 
по него остават.
ОПЕЧАЛЕНИ: семейства Петрови 
и Георгиевине- През лятото планинари от По- 

жаревац, Белград и Нови Сад се 
изкачваха на природна скала 
близо до Погановски м 
Посоката са ос

ли а с
манаст 

ли членовет 
на дружеството по проект на .

,иално впи- 
посоки по 

бия, а по

тъга и болка съобщаваме на 
изки. приятели и познати, че на 

21 декември 1996 година се 
навършават 40 ДНИ от смъртт; 
нашата обичана и непрежал 
съпруга, сестра, леля и баба

а.ир.
зтеИШ вете

Бла-
игури

юужеството по про<
Доброта. Тя е офиц 

сана в регистрираните 
алипинизъм в Сърбия, а получи 
название “Целият този джаз и 
има тежест по изкачване "осем

а на 
1имаго е

ррц"Ъ е Штхя
СеМИН

----ското
1зкач- 

ги скали в 
трактивния 
сочи

ски еновете на планинар< 
ство "Цариброд" се и 

някои дру 
Ерма, в а 

юречието на Ви 
като "Гърло",

вет ество 
и на

друж 
ваха 
каньона наЖ ца, из- 

з и наДя
ве

л на п 
стен I Гърло , както 

скалата на белградските алпин
исти на Кошутняк.

През следващия период се 
предвижда двудневен къмпинг 
обучение в Синева 
есенен излет с 
новното училищ

Драган Йовичич

Да кажем още, че Драган 
тази година е записал да 
следва медицински факултет 
в Ниш, а едновременно се за
нимава със спортна журнал- 

на дивизия истика, тъй като сътрудничи с
Паралелно с футбола Дра- -ъс

спортната редакция на Радио 
Пирот.

В края на разговора попи-

тезава на съюзно състезание. ™ ДРа^ин 33 К0Й СПОрТ 
когато печелят 6-то място. -Това наистина за мен е те- 
УчаС|ва и на баскетболния к въпрос: 0ричам еднакво и 
къмпинг в Дивляне. Бела па- фут6ола^ и баскетбола. Кога- 

ланка, а доскоро е между най- п б обмисля 
добрите баскетболисти в мла- моята‘цвиср чина от ' 
дежкия състав на баскетбол см ще бЪде решаваща да се 
ния отбор Димитрозград-Па- ОПредепя за футбола, 
нонияшпед . г ”

СТАНКА НАКЕВА 
от Босилеград

Поменът ще се състои в 10 часа на 
босилеградските гробища. 
ОПЕЧАЛЕНИ: съпруг Борис, 
сестри Зорка, Миланка и Еленка, 
брат Иван и многобройни род
нини

шка клисура и 
учениците от ос-

Накрая да кажем, че липсата 
на финансови средства огранича
ва снабдяването с необходимите 
съоръжения по осигуря 
то и планирането на нов 
планинарското дружество.

ване, как- 
и акции на

ган тренира и баскетбол. Член 
на гимназиалния баскетболен 
отбор, заедно със съученици
те си - баскетболисти се със-

ТЪЖЕН ПОМЕН 
21-Х11-1994 - 21-ХП-1996 г.А.Котева

Т- "■

г *е ИМАНЯРСКА ТРЕСКА В ЗВОНСКИ КРАЙ ч
СЕЗАМЕ, ОТВОРИ СЕ V*■ ■ ■

Тази народна приказка отново е актуална в Звонска баня и
ст, хоби,

..1, все пак 
"само" 190

;околните села. Иманярството е голяма страс 
напоследък и професия на някои алчни хора от Зв 
През тази есен особено в пределите на Асеново кале се копае 
денонощно - иманярите неуморно търсят скрито злато. Така е 
разрушена кулата на самия връх на калето, която пред
ставляваше интересен паметник от миналото.

нярите са снабдени със специални апарати за откриване 
на закопани жълтици, а някои от тях носят и оръжие.

На 500 метра от Звонска баня, под Асеново кале, се намира 
една пещера, наречена “Пещерия". Там извираше хубава питейна 
вода. която някои хора доведоха в банята. Търсейки злато в 
пещерата, иманярите повредили водопровода. И този техен 
нощен труд останал безрезултатен, не намерили злато, но затова 
пък направили щета.

Поради посочените и други щети властите трябва 
начин за осуетяване на разрушителната ног 
иманярите.

йаонски кра
Б.Димитров

Д-р КРЪСТА ГЮРОВ
ветеринарен лекар, запасен капитан

Времето минава, но ти си с тъга, 
болка и любов в нашите сърца, с 

рай нас. завинаги с хуба- 
мени от близки и познати.

Семейство Порови 
от Димитровград

ИмаСПОРТНИ новини нас, пок 
вите спо

СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА В ДИМИТРОВГРАД ще бъде избран 
на 21 декември тази година, реши комисията, която събира кандидати
и определя критериите. Могат да кандидатстват всички спортисти.
коитосе състезават за Димитровград и имат добри резултати. И тази

възгласени наи-добрите, а след това ще се организира Бал на спор- 

"Димитровград-Панонияшпед .
РУЖИЦА АЛЕКСОВА Е ГЛАВЕН ИНИЦИАТОР за Р?октивирано

предназначените помещения в спортния център Парк со пРаз™„ 
н/аи-добрата спортистка на Димитровград в”с^',°®я®атн® пе,Уа6„ 
чувства като свое задължение, още повече, че сгеорт!чата стре; 
Димитровград има повече от стогодишна традиция (от 1833 <■)
И На заседанието Шефко Башич е избран за председател, а кужица 
Алек«еа/секретар и треньор. С тоев се слагат нови основи за 
успешна работа на стрелческия клуб "Граничар .

баскетболисти от града, а ща бъдат връчени и награди.
СТО ГОЛИНИ ФУТБОЛ В СЪРБИЯ ма територията но Пиротски

окръг ще бъдат отбелязани в края на този ““[] Пивот^Бабушница 
Пирот. Ще бъде прожектиран и филм за футбола в Пир , У 
и Бела паланка. Инак футбол в Димитровград се играе

ОТБОРНО ПЪРВЕНСТВО ПО ШАХМАТ ЗА ТРЕТОКАТЕГОРНИ- 
ЦИ вече три седмици се играе в помещенията на шахматни У 
"Цариброд" в Димитровград. Участват 12 членове на клуба, от 
трима наи^успешни ще получат втора категория. Според 
класиране Владан Игич има седем точки и е на първо място..след него 
е Младен Алекмв. а трети е 'Младен Найденов. Владан Игич-от20 
ноемвои ДО 1 декември участва иа югославското първенство в бърз 
шахмат, на което се класира на 16 място, в “златната среда .

да намерят 
дейност на

Й. Миланов

ив спортист. 1 ОБЯВАщна д

Предлагаме Ви 
работа на

^ животновъдни 
I ферми и в хотели в 
81 ШВЕЦИЯ, 

ШВЕЙЦАРИЯ 
и БЕЛГИЯ. 

Месечна заработка 
до 3000 ДЕМ.
За подробни 
информации 
ползвайте 

тел. (015) 26-881 
от 7 до 20 ч.

I
• ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА

ИЗЧЕЗНАЛ ПЪТ!

''Инфопрвс''

УЛ'Ш Т̂цаНпТ05Ч1412'
1

УВАЖАЕМИ
ЧИТАТЕЛИ,

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА 
НАШИТЕ ИЗДАНИЯ:

ВЕСТНИК "БРАТСТВО", 
СПИСАНИЕ "МОСТ",

И ДЕТСКО СПИСАНИЕ 
"ДРУГАРЧЕ"

ЗА 1997 ГОДИНА.

Пътят за Висок и правен проди «"“"“'Ж''" 
нгп шие е □ лобро състояние. Тук-гам слод ДЪЖД На.Тн“,

е°'►Галраин^лодгкфната^т^^о/^олната страна.^дали^водатщ

ГтгТУй."о»УеТо^

Д.С. Ф
БрштЯо 15 ДЕКЕМВРИ 1996 г.



т забавасаТиРа *

ДЪРВНИЦИ
Еве неколко дъна ни ^остагн^сват^огууСтрошену

да Чси°пР%-
муйемо м^ко набурлииете аРТнаксват /-0га ме виде и 

съмиспекъл! . -рейонът" и че свърнем

Идем и тека. сакам да секачимнатротоарат.ша

ШШЕШШЩШШ
се све збере, може да се изтърпи .

пи туй е зайедно^задруго, я муодговарамнадве-натри,

на Стоимене да дооди ако оче бащу си да завари | 
живота. .

Сват Гота ми се зарадува и оди портуту заока: "Бабо, \ 
турай чайникат. еве та сват Манча, тия пут нема да ми | 
измърда, че си поседимо повечко!..."

-Де бе, свате, кво си залел "Оди вратата, па за } 
краката" ко що има дума!

-Айде-айде, улази, и казуй кво има ново.
-Кой има ново ■ облече си та, а кой нема - иде си у | 

старото! олитуйем се я да са шетуйем ама све излази | 
некико Ьисало.

-Кво ти йе бре, свате? - насеча и сват Гога дека има I

на Стоимене, он ме

\МШЯттШШМШШШЖ НАШЕНСКИ ИСТОРИИКИ

ПРЕДАВАЙ СЕ ИЛИ 
ЧЕ СЕ ПРЕДАВАМ

ЗАЩО НЕ МЕ 
СГАЗИ ПО-Р АНО?

Преди 40 години село Звонци беше общински 
център, а председател на общината беше кожу- 
харят Бошко Миленкович от Студена. Един ден в 
канцеларията му влезнал младеж от Пресека и 
съобщил, че видял диверсант дето се качва на 
тавана на една кошара в местността Ливадица.

Председателят веднага събрал прислужници
те и местните партийци, въоръжили се с писто
лети, карабини и ловджийски пушки и тръгнали 
към Пресека. Когато минали край къщата на 
Генади Петров, той си попийвал. Хората от вла
стта не го обичали, наричали го спекулант, пре
дател и шпионин, но този път го повикали да тръ
гне с тях. Пристигнали на местността Ливадица, 
обиколили кошарата, обаче никой нямал кураж да 
влезне в нея. От страх лредседа 
една шуплива бука. Тогава Ген 
дошел до кошарата, взел стъл 
тавана и извикал:

-Предавай се или че се предавам!

През петдесетте години, минавайки на кон 
през село Желюша, един удбаджия блъснал с 
коня си старата Божика, която паднала и леко 
повредила ръката си. Бабата не виждала добре 
и когато чула конския топот, побързала да се 
заварди, но се намерила точно пред коня. Уд- 
баджията веднага предприел мерки да й се 
окаже лекарска помощ, а в разговор с нея нау
чил, че живее съвсем сама, понеже синът й и 
останалите близки роднини живеели в София.

-Е, защо не отиваш при тях? - попитал я 
удбаджията.

-Как да отида, когато не ми давате паспорт? 
Вече няколко пъти подавам молба, но не ми 
разрешавате...

Удбаждията 
макар че тогава границата била затворена за 
каквито и да било пътувания, баба Божика бъ
рзо получила паспорт. Изпращайки я на път за 
София на димитровградската гара, удбаджията 
отново й се извинявал за контузията.

-Недей да се извиняваш, синко - успоко
явала го баба Божика. -Щеше да бъде още по- 
добре ако ме беше сгазил по-рано...

нещо.
-Кво че ми йе? Нищо не ми йе!
-Айде-айде, видим я...
-Па бео у СтарачЪият дом да видим бащу на 

Стоимена...
-А ти си бил у "Чекалнуту на Смърту", затова си унил!

Я се разведри: сви смо натам пошли, не се плаши...
-Я не съм се уплашил. Чини ми се дека вийе сте се 

млого повече уплашили от Ню! Я гледай, йедно време 
дървници имаше по дворовете, а съга сте затиснули „ 
тротоарете, не може човек да мине. Че уплашите и § 
зимуту, па нема да дойде...

-Море зимата че си дойде и това що си вишъл 1 
дървници по тротоарете нейе оди зимуту.

-Па от кво че йе ка су струпана толкова дърва? Тека I 
ко сте започели за пе-шес године свата гора у Цари- I 
бродско че-литне. Мисли ли некой ако оЬиши после, па I 
ка надойду дъждове и поройе, че свлече ридищата...

-Не знам дали некой мисли, ама тая дърва свате, су 
за продаванье. Насетил народат дека дървата не су 
йевтина, па с камиони и приколице извозе ли, извозе 
Нали знайеш: йедно време имаше дървници, ама от 
лисковнице. А гледай съга: най-убавата дърва исечена 
наметрена, душа да те заболи...

що йеголосеч?УМаре' даваю ли они Дозв°ле,

§
телят се скрил в 
ади без оръжие 
6а, качил се на

се заинтересувал за въпроса и

От сеното се появил Милисав Здравкович, слу
жащ в общината в Звонци!

На връщане всички се отбили в къщата на 
Генади, яли и пили цяла нощ, а той им пеел стари 
хайдушки песни.

В.Димитров Й. Миланов

драетсяр. /■©ни ТЪРПЕНИЕмЯ/еулл ;&Ачч-<г+о*

знаю ли

-Има! Знаю, ама неаю!

-Кво йе стануло? Нали избрамо нашите? 
-А ония, видиш ли кво прае?
-Кои бре?
-Па нашите! - 

улезомо унутра.

КСТМЕ-

рече сват Гота и ме вати под руку, та
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